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A 90 évvel ezelőtt június 4-én 
meghozott trianoni békediktátum 
igazságtalan és abszurd. Átgázolt 
emberek millión, a nemzetközi 
jogra fittyet hányva szétdarabolt 
egy ezeréves államot. Magyaror-
szág elvesztette területének és 
lakosságának kétharmadát. Az an-
tant hatalmak a csehektől, romá-
noktól és szerbektől kapott in-
formációk, adatok alapján húzták 
meg a határokat. 

Csoda-e, hogy e szégyenteljes 
döntés után évtizedekig tilos volt 
még kiejteni is a szánkon a Tria-
non szót, határon innen és túl. 
Egyike volt a legnagyobb tabuk-
nak. Az agymosás, jelentem, ki-
válóan sikerült. Az anyaországban 
élők olyannyira elfeledkeztek a 
határontúliakról, hogy ha utazása-

ik során találkoztak velük, képesek 
voltak megkérdezni tőlük, hol ta-
nultak meg ilyen szépen magyarul. 

Ideje szembenézni a történel-
münkkel, nem azért, hogy bármit 
is visszaköveteljünk. Csak hogy 
kimondjuk, a katarzis kedvéért. 
Többségében EU-s országokról van 
szó, amelyekben a határokról ma 
már értelmetlenség beszélni. Így 
aztán a kettős állampolgárság 
megadása is főleg csak gesztus le-
het. Testvéri gesztus, amire az Or-
szággyűlés készül. Véletlenül ép-
pen a trianoni békediktátum 90. 
évfordulója körül. Lesznek, akik 
majd ezért is hőbörögnek. Mert 
szerintük nekünk mindig tekin-
tettel kell lennünk a szomszédok 
érzékenységére. A szomszédoktól 
Isten ments elvárni ugyanezt.

Már be is indult a 2004. de-
cember 5-én egyszer már lejárt 
verkli. Az Országgyűlés vezér-
szónokainak ünnepélyes emelke-
dettségével szemben az utca né-
pe már megint azt szajkózza, mit 
akarnak, még majd hogy az én 
pénzemen gyógyíttassák magu-
kat, és mit képzelnek, hogy még 
majd szavaznak is?! Hiába próbál 
érvelni az ember, hogy aki akart, 
már régen átköltözött, akik ott-
hon maradtak röghöz kötöttek, a 
kettős állampolgárság csak a biz-
tonságérzetüket növelné, amikor 
körülöttük mindenki besorako-
zott a saját nemzete védőszárnyai 
alá. Pillanatnyilag az a helyzet, 
hogy például a vajdasági horvá-
tok könnyebben utazhatnak lá-
togatóba Magyarországra, mint a 

vajdasági magyarok. A vajdasági 
horvátoknak nem kell vízum, mert 
Horvátország már régen megad-
ta nekik a horvát állampolgársá-
got annak ellenére, hogy Szerbiá-
ban élnek. A szerbek is megtették 
ugyanezt az ex-Jugoszlávia más 
területein élő  nemzettársaikkal, 
a románok úgyszintén. 

Csak a magyarok egy része saj-
nálja a magyaroktól még mindig. 
Pedig amíg nem lesz bennünk sze-
retet, együttérzés, csak irigység, 
önzés, amíg nem érezzük meg az 
összetartozás örömét, addig meg-
marad testvértelennek, idegen-
nek, kitaszítottnak és boldogta-
lannak a magyar szűkebb és tá-
gabb környezetében. Beteljesítve 
így a trianoni átkot.

Balassa Gellért

Kilencven év agymosás
Szervátiusz Tibor: Trianon
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Drótposta

teljesen kétségbeejtő, hogy a gyerekek verik egymást az iskolaudva-
ron, a tanár nénik pedig édesdeden beszélgetnek. 20/570-0871

 Felháborítónak tartom, hogy az éleslövészet 19 óráig tart! Semmi nem 
számít? Sem a gyerekek, sem a szívbetegek stb? M. M. 30/601-2762

Csak akkor lesz rend a temetőkben, ha éjszakára is lezárják a kapu-
kat, ahogy a kihelyezett táblákon is van. Addig meg miről beszé-
lünk? Ajánlom az ellenőrzést a polg. mesteri hivatal elöljáróinak. 
30/843-4351 

Péterfy Borira és együttesére sokan voltak kíváncsiak

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Újra zene 
a Cseri-erdőben

rendkívüli hangulatban telt el a 
pünkösdi hétvége a Cseri park-
erdőben, ahogy az várható is 
volt. a rengeteg fellépő zene-
kar felhőtlen szórakozást ígért 
az érkező óriási számú zeneked-
velőnek, akik tánccal, tombolva, 
énekelve tették feledhetetlenné 
a fesztivált, amelyet az égiek is 
kegyükben részesítettek a ked-
vező időjárással.

Felsorolni is nehéz lenne azt a 
zenei kínálatot, amely felvonult a 
május 20–23-ig tartó IV. Pannó-
nia fesztiválon. Mindenki megta-
lálhatta a saját ízlésének megfe-
lelő zenekart, és az ismert és ke-
vésbé ismert együttesek is öröm-
mel élvezhették értő közönségük 
aktív részvételét a koncerteken. 
Minden nap hajnalig tartott a bu-
li, szinte minden együttes nagy-
számú rajongót vonzott a szín-
padok elé, persze a legnagyobb 
tömeg a nagyszínpad előtt gyüle-
kezett, többek között a Tankcsap-

da, Quimby, Deák Bill, Demjén, 
Hobó, Kispál és a Borz produkci-
ójára. Rengetegen már be se fér-
tek a sátorba, ahol a Csík Zenekar 
játszott, a bejárat előtt tolongva 
igyekeztek hallgatni a fergeteges 
előadást, és Péterfy Bori együtte-
se is tömeget mozgatott meg. 

Latin virtussal lejthettek tán-
cot az Ocho Macho koncertjén a 
lelkes rajongók, a folkrockot kü-
lönlegesen játszó Napra zenekar 
pedig néptáncra indította a kö-
zönséget. Megszólaltak régi nagy 
slágerek is a színpadon, Demjén 
Ferenc elénekelte a legnagyobb 
múltú dalait is, Deák Bill Gyulával 
és Hobóval pedig szintén együtt 
lehetett zengeni a klasszikusnak 
számító bluesszámokat. A me-
tálsátor adott helyet többek kö-
zött a palotai Hátsó Gondolat és 
a Septicman fellépésének, és per-
sze a Pokolgép, Ossian, Akela és 
a többi kemény zenét képviselő 
együttesnek. G. a.

www.VarPalOtaI.Hu

Jótékonysági gála 
az ápolóotthonért

Összefogtak a város fiataljai 
az ápolóotthon megsegítésére 
és egy adománygyűjtő gálamű-
sor keretén belül színes, fiata-
los programokkal vonzották az 
adakozni kívánó embereket a Jó 
szerencsét Művelődési Központ 
színháztermébe. 

Mivel az ápolóotthon a kép-
viselő-testület döntése értelmé-
ben nem kapta meg a működésé-
hez szükséges teljes költségveté-
si forrást, azt szükséges kiegészí-
teni. A Bentlakásos intézmények 
korszerűsítésére kiírt pályázathoz 
hatmillió forint önrészt szüksé-
ges összegyűjteniük, ezért az Egy 
Mosolyért Közalapítvány segítsé-
gével különböző rendezvényeket 
szerveznek. Koromné Palkovics 

Edit intézményvezető elmondta, 
a környékbeli iskolák és óvodák a 
várakozásokat felülmúlóan nagy 
számban jelentkeztek programo-
kat kínálva a rendezvényhez, ez-
zel támogatva a kezdeményezést. 
A gálán megjelenteket Katona 
Csaba alpolgármester köszöntöt-
te, majd kezdetét vette a színes 
programsorozat. A versmondástól, 
szólóénekektől, a bábelőadáson 
keresztül egészen a táncos pro-
dukciókig sok szép és színvonalas 
műsort tekinthettek meg a nézők. 
A jótékonysági gála tiszta bevéte-
le 114 500 Ft volt. Az ápolóott-
hon lakói, dolgozói és az Egy Mo-
solyért Közalapítvány kuratóriuma 
köszöni valamennyi közreműködő-
nek, segítőnek a munkát, az áldo-
zatvállalást.

a jótékonysági gálán fellépett:
 Inotai tagiskola bábcsoportja 
 Szivárvány Óvoda – Cica és Nyuszi csoport 
 Evangélikus Óvoda – furulyás csoport 
 Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola
 Bán Aladár Általános Iskola
 Várkerti Általános Iskola és Szakiskola – szakiskolai tagozat
 Thuri György Gimnázium
 DSE Unió fitneszcsoport 
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rendkívüli testületi ülést tartottak

Ítéletidő

a várpalotai képviselő-testü-
let márciusi döntése nyomán a 
2010-es évben 14 fő regisztrált 
munkanélküli személyt alkal-
maz településőrként, akik kivá-
lasztása és munkába állása az-
óta már megtörtént. többek kö-
zött e témában született döntés 
a május 13-i ülésen.

A településőrök elhelyezéséről 
döntöttek a képviselők a májusi 
rendkívüli testületi ülésen. A dön-
tés alapján az erre alkalmas Rákó-
czi út 14. számú ingatlan szolgál 
majd telephelyül, amelyet koráb-
ban a közterület-felügyelet részé-
re hasonló céllal alakítottak ki. 
A településőrök az önkormányzat 
alkalmazásában állnak, hatósági 
jogkörrel nem rendelkeznek, fel-
adatuk a helyi közbiztonság javí-
tása érdekében meghatározott te-
vékenységek biztonságos és haté-

kony végrehajtása.  Munkájukat a 
szolgálatot ellátó közterület-fel-
ügyelővel együtt végzik, a közte-
rületi jelenlét erősítése céljából, 
feladataik közé sorolandó többek 
között illegális hulladéklerakás, 
játszóterek, közterek ellenőrzése. 
Várpalota Város Önkormányzata az 
igazságügyi és rendészeti minisz-
térium, a közrend és a közbizton-
ság erősítése érdekében kiadott 
felhívására jelentkezve nyerte el 
korábban a támogatást a telepü-
lésőrök foglalkoztatásához.

Megkezdődhet a várpalotai nem 
veszélyes hulladéklerakó északi 
részének lezárása, utógondozása, 
rekultivációja, a terület helyreál-
lítása, miután a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelőség enge-
délyezi a szükséges munkálatokat. 
A Várpalotai Közüzemi Kft. ennek 
érdekében nyújt be kérelmet a fel-

ügyelőséghez, amely tartalmazza 
a környezetvédelmi felülvizsgála-
ti, valamint a rekultivációs terv-
dokumentációt. Az önkormányzat 
közel hárommillió forintos támo-
gatási összegre vonatkozó pályá-
zatot adott be a környezetvédelmi 
minisztériumhoz az engedélykére-
lemhez szükséges tervek elkészít-
tetésének finanszírozására. 

A városi fűtőmű gázmotorjai 
által termelt hőenergia lakosság 
felé történő hasznosítását a KÁT-
rendszer (kötelező átvételi tarifa) 
keretén belül támogatja a Magyar 
Energia Hivatal, oly módon, hogy 
az áramszolgáltató ezt a tarifát 
fizeti meg a Várpalotai Közüze-
mi Kft.-nek a hálózatba jutó kap-
csoltan megtermelt energia után, 
és ennek ellenértéke támogatólag 
beépül a  lakossági hődíjba. A gáz-
motorok által termelt energia a 
KÁT-os, támogatott áron azonban 

csak 2010. december 31-ig értéke-
síthető, de van lehetőség az idő-
pont meghosszabbítására. A je-
lenleg hatályos jogszabályok alap-
ján, valamint a Magyar Energia Hi-
vatallal történt egyeztetés után 
kiderült, hogy jelenleg egyetlen 
mód van arra, hogy a kft. a kap-
csolt energiatermelésből szárma-
zó gazdasági előnyt, mint árcsök-
kentő tényezőt felhasználhassa és 
a lakossági hődíjba beépíthesse 
2011. január 1-jétől is: egy meg-
lévő, működő projektcég (a Palo-
takonzult Kft.) által újonnan lé-
tesített gázmotoros kiserőművet 
helyez kereskedelmi forgalomba 
ez év december 31-ig. A képviselő-
testület a lehetőséget támogatta, 
és felhatalmazta a Palotakonzult 
Kft.-t, hogy tegye meg a beruhá-
zás kivitelezéséhez szükséges lé-
péseket.

GÁGó aNIta

kritikus helyzet alakult ki az országBan a május 16-ai tornádó erejű vihar követ-
keztéBen. töBB ezren kényszerültek elhagyni az otthonukat az életveszélyessé vált 
körülmények miatt és számos Baleset történt a járhatatlanná vált utakon. a tűzoltók 
és önkéntesek éjt naPPallá téve dolgoztak a gátakon, menekítették ki a BajBajutotta-
kat, és munkájuknak köszönhetően a nagyoBB károk elhárítása már Befejeződött. az 
országos tendenciához kéPest városunkBan és a kistérségBen szerencsére csak kiseBB 
károk keletkeztek, azonBan így is töBB száz Bejelentés érkezett a Péti tűzoltóság-
hoz. az esetek töBBségéBen fakidőlés, elázás, tetőleszakadás, vakolatleomlás és le - 
szakadt vezetékek miatt riasztották a tűzoltókat. Fotó: www.varpalotai.hu

hatalmas roBajra figyelhettek fel a krúdy gyula városi könyvtár dolgozói és a 
Bent tartózkodók május 19-én délelőtt. sajnálatos módon a könyvtárterem felett 
haladó vízcső eltörött, a mennyezet leszakadt egy területen, és töBB száz liter 
víz ömlött a gyermekkönyvtár-részleg területére. az intézmény két naPig zárva 
volt, mely idő alatt a dolgozók igyekeztek menteni a menthetőt, de sajnos szá-
mos értékes gyermekkönyv került használhatatlan állaPotBa, melyek Pótlása és 
a továBBi károk helyrehozatala nem kis energiát vesz majd igényBe az elkövetke-
ző időszakBan.

G. a.

elázott könyvek
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az ügyvéd válaszol

az adásvételi szerződés 1.
A cikksorozat ezen részében 

a polgárok között talán leggyak-
rabban megkötendő szerződést, 
az adásvételi szerződést ve-
szem górcső alá. Az adásvételi 
szerződésnek két alapvető faj-
tája van, az ingó- és az ingatlan 
adásvételi szerződés. Én – te-
kintettel arra, hogy ennek van 
a nagyobb jelentősége – részle-
tesebben az ingatlan adásvételi 
szerződéssel foglalkoznék.

Az adásvételi szerződés ti-
pikusan egy disz po zi tív, meg-
engedő szerződés, amelynek 
a törvény adta kereteken be-
lül a szerződő felek szabadon 
alakíthatják ki a tartalmát. 
Természetesen minimális kel-
lékei és tartalmi elemei van-
nak a szerződésnek, de egyéb-

ként az legteljesebb mértékben 
a felek akaratát tükrözi. Ennek 
némileg ellentmond az a tény, 
hogy amikor a vételár kifizeté-
se bankhitelből történik, akkor 
a szerződés tartalmába a bank 
igen erőteljesen beleszól, sőt, 
azt kifejezetten a bank igénye-
inek megfelelően kell megszer-
keszteni.

Az ingatlan adásvételi szer-
ződésnek egyébként az ingat-
lan-nyilvántartási szabályok is 
írnak elő kötelező tartalmi kel-
lékeket és lényeges dolog, hogy 
ügyvédi ellenjegyzés szükséges 
az érvényességéhez.

Mindenképpen tartalmaznia 
kell a szerződésnek a szerződő 
felek pontos adatait, az ingat-
lan helyrajzi számát és a pontos 

beazonosíthatóságához szüksé-
ges adatokat, a teljes vételárat, 
és a végső kifizetési határidőt. 
Ha több részletben történik a 
vételár megfizetése, akkor a 
pontos fizetési ütemet is. Ma-
napság viszonylag ritka, hogy 
a teljes vételárat készpénzben 
és a szerződés megkötésével 
egy időben fizessék ki, inkább 
a részlefizetés és a bankhitelből 
történő finanszírozás az általá-
nos. Ebben az esetben viszont a 
bank által meghatározott felté-
teleket tartalmaznia kell a szer-
ződésnek, és gyakori eset, hogy 
a bank kérésére akár többször 
is módosítani kell az okiratot. 
Ezért fontos pontosan előre le-
tisztázni, hogy mik azok a tar-
talmi elemek, amelyeket  a bank 

kér. Ahány bank, annyi szokás, 
mindegyik másféle módon kéri 
megszövegezni a papirost.

Általánosan elfogadott, 
hogy az eladó a teljes vételár 
megfizetéséig fenntartja a tu-
lajdonjogát az ingatlanban, te-
hát az csak a teljes vételár ki-
fizetése után kerül  a vevő tu-
lajdonába. Kétféle megoldást 
ismerünk, egyrészt a tulajdon-
jog fenntartással történő el-
idegenítést, másrészt az úgy-
nevezett függőben tartásos ér-
tékesítést. Ezekről, illetve az 
adásvételi szerződés egyéb is-
mérveiről a következő cikkem-
ben szólok.

IFJ. Dr. HarCOs GÁBOr 
 üGYVéD

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Nagy
választékban

síremlékek
kaphatók!Konyhapultok, fürdőszobapultok, 

ablakpárkányok elkészítését is vállaljuk.

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.

BarantatáBor Várpalotán!
2010. augusztus 2–8-ig (7 nap)

Várpalotán, az atilla Harcosai Várpalotai Barantások egyesület 
barantatábort szervez általános és középiskolás korú gyermekek 

számára, napközis 8–16-ig, illetve bentlakásos formában. Szállás 
jurtákban. Napi három-, illetve ötszöri étkezés a helyszínen.

Bot, szaBlya, karikás ostor, csatacsillag, puszta 
kezes Harci tecHnikák, népi játékok, néptánc, 

roVásírás, szerVes magyar mú́Veltség oktatása.

Ár: napközis tábor: 15 000 Ft, bentlakásos: 20 000 Ft
Érdekló́dni: kiss györgy 30/204-3339, lukács péter 30/522-1371, 

leszkovánné szöke Veronika 20/824-5886
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Megkérdeztük...
Hol tanul tovább?

Kiss Zsolt sándor 
8. b, Bán aladár Ált. Isk.

A Faller szakképzőbe jelent-
keztem, mivel közel van, és jó is 
ez az iskola. Kereskedelem-mar-
keting szakon fogok tanulni, és 
ezzel szeretnék majd később is 
foglalkozni, eseményrendezés-, 
szervezés területen, a suli után 
még átképezném magam egy tan-
folyamon. 

szabó Gyula 8. b,  
Bán aladár Ált. Isk.

Az Öveges József Szakkép-
ző Iskola, Gimnázium és Kol-
légiumban tanulok tovább, 
Balatonfűzfőn. Informatika szak-
ra jelentkeztem, és előtte egy év 
angol előkészítőre fogok járni. 
Ezután is elektronikával és infor-
matikával szeretnék még tovább 
foglalkozni.

Horváth tibor 
8. a, Nepomuki szt. J. r. K. 

Ált. Isk.
A Faller szakképző iskolába je-

lentkeztem, hegesztőnek fogok 
tanulni. Most ugyan csak szakma 
tanulására van lehetőségem, de 
ha ezt befejezem, még szeretnék 
tanulni utána is, azt még nem tu-
dom, hogy mit.

Gazdag madárvilág 
az ülepítőtónál

a feketenyakú vöcsök, a kon-
tyos és üstökös réce Veszprém 
megyében egyedül a várpalotai 
ülepítőtónál költ, és itt találha-
tó a megye egyetlen dankasirály-
telepe is. a fészkelő vízimadár-
fajok vonatkozásában a megye 
egyik leggazdagabb vizes élőhe-
lyével dicsekedhet városunk. 

A várpalotai bányatavak, ame-
lyek otthont adnak a különlegesen 
gazdag élővilágnak, a régmúltban 
nem léteztek, kialakulásuk főként 
a szénbányászatnak, emellett pe-
dig a terület gazdag vízellátottsá-
gának köszönhető. Számos botani-
kai és zoológiai érték lelhető fel e 
területen, ezért a védetté nyilvá-
nítására, az ezt eredményező eljá-
rás elindítására már többször kí-
sérletet tett a városvezetés. Ez év 
februárjában a Várpalota és Kis-
térsége Civilek Szövetsége a Derí-
tő-tó és környékének helyi védet-
té nyilvánítása ügyében fordult 
a várpalotai önkormányzathoz, a 
tó és környezete természeti érté-
keinek hosszú távú fenntartása, 
megismertetése és megőrzése ér-
dekében. Ahogy arról lapunk be-
számolt, a képviselő-testület az 
áprilisi ülésen az önkormányzati 
tulajdonban lévő ülepítőtó helyi 
védetté nyilvánítását megalapozó 
dokumentáció alapján a védetté 
nyilvánítási folyamat megkezdé-
sét előzetesen támogatta.

A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósága évek óta folya-
matosan figyelemmel kíséri a vár-
palotai tavak és környékük termé-
szetvédelmi értékeit. 2005 óta, 
egy nagyobb térség hosszú távú 
vizsgálata részeként rendszeres ví-
zimadár-szinkronszámlálásokat vé-
geztek a várpalotai tavakon, ame-

lyek eredményeképpen pontos ada-
tokhoz jutottak a vízimadarak fa-
jonkénti egyedszámát illetően. A 
tavak jelenléte miatt főként a ví-
zimadarak természetvédelmi szere-
pe a jelentős, különös tekintettel a 
Derítő- vagy Kisbivalyos-, más né-

ven ülepítőtó nagyszámú vonuló/
telelő és fészkelő vízimadár-állo-
mányára. A vízminőség erősen ter-
helt, ennek köszönhetően jelent-
het a tó gazdag táplálékforrást a 
vízimadarak számára, valószínűleg 
ez az egyik oka a fajgazdagságnak, 
amelyhez hozzásegít még az em-
beri jelenlét szinte teljes hiánya is 
a területen. A rendszeres felméré-
sek bebizonyították: a környék ki-
emelkedő természetvédelmi érté-
ket hordoz, melyet óvni kell, ennek 
érdekében az igazgatóság többször 
egyeztetett az önkormányzattal, 
amelynek következtében készülhe-
tett el a helyi védetté nyilvánítást 
alátámasztó dokumentáció.

A tó természeti értékeinek meg-
őrzésében, óvásában a helyi védet-
té nyilvánítást követően kiemel-
kedő szerepe lesz a teljes zavarta-
lanság biztosításának, a vadászat 
beszüntetésének, mivel ez veszé-
lyezteti a fajokat. A tavak területén 
jelenlévő ökológiai dinamika műkö-
désének megőrzéséhez elengedhe-
tetlen, hogy ne történjen olyan te-
vékenység, területbeépítés, amely 
a jelen állapotok fenntartását gá-
tolná, és ezáltal összeomolhatna a 
tó ökológiai egyensúlya.

a dankasirály-kolónia már önmagáBan is különleges látványt nyújt 

A várpalotai tavakat megfigyelve az ülepítőtavon volt a legmagasabb az ész-
lelt egyedszám: 36 faj jelenlétét igazolták, melyek közül 8 fokozottan vé-
dett, 31 védett, valamint 3 az Európai Unióban kiemelkedő jelentőségű vízi-
madár faj. A derítőtó az edericsi nádasmező mellett a fészkelő vízimadárfa-
jok vonatkozásában Veszprém megye leggazdagabb vizes élőhelye. Megyénk-
ben csak az ülepítőtavon bizonyított a feketenyakú vöcsök költése, valamint 
csak itt fészkel a kontyos és az üstökös réce is. E területen létesült a me-
gye egyetlen dankasirályt és szerecsensirályt számláló telepe. Az edericsi 
nádasmező mellett egyedül itt fészkel a barát- és a kendermagos réce, illet-
ve kiemelkedő jelentőségű még a fészkelő cigányréce, szárcsa, valamint a 
vonuló/telelő kanalas réce állománya. Úszó- és bukórécék százai használják 
táplálkozóterületként a szennyvíztisztító befolyójának torkolatát és környé-
két. Az ülepítőtó melletti Inota 30-as tavon, és korábban a Nagybivalyoson 
fészkelt szintén a megyében egyedül küszvágó csér. A tavak kiemelkedően 
fontos területet képviselnek a szerkőfajok számára is: többször megfigyel-
ték a kormos szerkők és a fokozottan védett fehérszárnyú szerkők csoporto-
sulását a tavakon. A tavaknak és a környéknek növénytanilag is kiemelkedő 
jelentősége van. A nedvesebb részeken található mocsárrétfoltok domináns 
fajai többek között a gyepes sédbúza, réti ecsetpázsit, réti és nádképű csen-
kesz, a környék védett növényfajai a réti iszalag, a szibériai és a fátyolos 
nőszirom. A szárazabb szegélyekben elhelyezkedő sztyeppréten jelentős vér-
fűállomány és két védett boglárka faj él. A sztyepprét pázsitfűfajai a pusz-
tai csenkesz és a sudár rozsnok, a gyepszőnyeget pedig réti zsálya, bakfű és 
közönséges legyezőfű tarkítja.
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Kilencven éve énekelnek
Idén ünnepli fennállásának 90. 
évfordulóját a sikeres, a közön-
séget számtalanszor csodálatos 
zenei élményben részesítő Vár-
palotai Bányász Kórus. Karnagya 
Borbás Károly, aki már 19 éve ve-
zényli a csapatot, vele beszélget-
tünk az évforduló alkalmából.

– Milyen körülmények között in-
dult el és alakult a kórus pályafu-
tása? 

– 1920-ban jött létre a kórus 
iparos dalegyletként, amelyben 
céhek iparosai álltak össze, köz-
tük alapító tagként a nagypapám 
és a testvére. Az alapító karnagy a 
kántortanító Vass mester volt, így 
emlegették nagypapámék. Később 
a bánya is létrehozott egy férfi-
kart, aztán a kettő fuzionált, majd 
1959-től működött az addig fér-
fikar vegyes karként. A kórus kar-
nagyai közül két nevet említenék 
meg, akik mintegy 15-15 évig ve-
zették a kart: Hollós Lajos, aki a 
Budapesti Rádiónál dolgozott, őt 
követte G. Somos Margit, Csöpi né-
ni, a Várpalotai Zeneiskola akkori 
igazgatója. Alatta megváltozott a 
kórus arculata is, a korábban elvárt 
munkás-, bányászdalokról egyre in-
kább a klasszikus zenére tette át a 

súlyt, egyházi művek is megjelen-
tek, és ő indította el a karácsonyi 
hangversenysorozatot. 

– Milyen külföldi és állandó hazai 
fellépésekkel dicsekedhet a kórus?

– Már a kezdetekkor is jártak or-
szágos dalárdatalálkozókra, verse-
nyekre, majd később Csehszlováki-
ába, Lengyelországba, NDK-ba és 
NSZK-ba jutott el a kórus. A kilenc-
venes évektől többfele megfordul-
tunk nyugaton is, Olaszországban, 
Finnországban, Svédországban jár-
tunk, többnyire cserekapcsolatok 
útján, illetve fesztiválokon lépünk 
fel, legutóbb az Ének a hegyekben 
című wolfsbergi szervezésű fesz-
tiválon voltunk. Itthon két saját 
szervezésű koncertünk van, a ka-
rácsonyi és az évadzáró hangver-
seny. Ezeken kívül rendszeresen 
részt veszünk a Ney Dávid kórus-
hangversenyen, megyei fesztivá-
lokon és az országos bányászkóru-
sok fesztiválján, illetve városi ün-
nepségeken. Többször vettünk már 
részt operában, szimfonikus zene-
karral megszólaltatott művekben. 
Nagy élményt jelentett számunkra 
Orff Carmina Buranájában, Brahms 
Német requiemjében vagy Mascagni 
Parasztbecsület című operájában 
szerepelni, amelyben el is játszot-

tuk a történetet Székesfehérvár fő-
terén.  A Hősök terén, a nagyszabá-
sú Örömkoncerten pedig négyezer 
résztvevővel énekeltünk együtt.

– Számos kitüntetést, díjat tud-
hat magáénak a kórus.

– Még Csöpi néni idejében az 
amatőr kórusokat felvonultató Kó-
ruspódium című műsorba hívtak 
meg bennünket, és az egyik itt ké-
szült felvételre kaptunk nívódíjat, 
amelyre nagyon büszkék vagyunk. 
Az én vezetésem alatt részesültünk 
a megyei Pro Comitatu Díjban, Vár-
palota várostól is kaptunk kitünte-
tést, az országos minősítési rend-
szerben pedig a Hangversenykórus 
Cum Laude címet értük el. 

– Milyen zenei múlttal került ön 
a kórus élére?

– Családunkban mindig jelen 
volt a zene, sőt a Bányász Kórus 
is. Édesapám most nyolcvanéves, ő 
és családunk több tagja jelenleg is 
énekel a kórusban. Középiskolában 
fertőződtem meg az énekléssel, ek-
kor voltam tagja egy kamarakórus-
nak, amely hatalmas élményt nyúj-
tott. Mindig volt bennem igény a 
kórusra, még sorkatona koromban 
is alapítottam kart. Debrecenben 
végeztem a zeneművészeti főisko-
lán, utána Budapesten Párkai Ist-
vánnál tanultam még karvezetést. 
1981-től vagyok karnagy, a főisko-
lán is vezettem egy kart, a Bányász 
Kórust pedig 1991 óta vezénylem. 
A főmunkahelyem 1983-tól a Vár-
palotai Zeneiskolában van, mel-
lette a Rákóczi-telepi iskolában is 
dolgoztam, és körülbelül 15 éve a 

székesfehérvári ének-zene tagoza-
tos Kodály Zoltán Gimnáziumban 
tanítok. Ott is van egy kis kama-
rakórusom, amellyel szép eredmé-
nyeket értünk el. 

– Hogy történik az előadott da-
rabok kiválasztása?

– A repertoárválasztásnál fon-
tos, hogy kiegyenlített legyen, 
megpróbálok mindig egyházi, vi-
lági és folklór műveket is műsoron 
tartani, ez az a hármasság, amelyet 
fontosnak tartok. Kodályt például 
nagyon szereti a kórus, Bárdostól 
szintén sok művet tanultunk meg, 
kedvencem a barokk zene, úgyhogy 
az is mindig van a repertoárunkon. 
A mostani jubileumi koncerten is 
barokkal kezdünk és barokkal fejez-
zük be, de ezen belül többféle kor-
szak jelenik majd meg. A repertoár-
választás mindig azon múlik, hogy 
éppen mire készülünk, ha például 
külföldi koncertre megyünk, akkor 
az adott országnak a zenekultúrá-
jából is igyekszünk valamit meg-
tanulni, és nagyobb arányban vi-
szünk magyar műveket. A darabok 
kiválasztásánál mindig vigyáznom 
kell arra, hogy mennyire engedjek 
a népszerűbb, könnyedebb művek 
irányába, és mennyire ragaszkod-
jak a fajsúlyosabb művekhez.

– Milyen jubileumi ünnepséggel 
készül a kórus ez évben?

– A kórus mellett működik egy 
baráti kör, illetve egy elnökség, 
akik nagyban segítik a munkát, ők 
szervezik most, többek között a 
kórus múltját bemutató kiállítást 
és kopjafa-koszorúzást. Az én terü-
letem az ünnepi koncert. A hang-
versenyen, a blokkok közötti szü-
netekben láthatóak lesznek régi 
felvételek, például részletek a ’70-
es évek elején, a bányászkórussal 
készült, a televízióban leadott mű-
sorból. Várjuk a közönséget június 
6-án, mert sokat jelent a kórusnak, 
ha kíváncsiak rá az emberek, ha 
tele van a nézőtér. Emellett nagy 
örömmel várunk jelentkezőket a 
kórusba, azért is hívjuk a közönsé-
get a koncertjeinkre, hátha kedvet 
kapnak az énekléshez, ha részesül-
nek a zenei élményben.

GÁGó aNIta

BorBás károly

Vass Gyula kántortanító vezetésével alakult meg 1920-ban Iparos Dalkör 
néven a Bányász Kórus elődje.  Kezdetben helyi fellépéseik voltak, az első 
vidéki szereplés 1924-ben a veszprémi Iparos Dalegylet zászlószentelésén 
volt. Fontos fordulópont volt a dalárda életében az 1927. június 12-i zász-
lószentelés, amely egyben Várpalota első kórusfesztiválja is volt. Több-
ször léptek fel itthon és vidéken is. A kórus nyolc évig önállóan működött. 
Ezután megalakult a Jó Szerencsét Olvasókör Bányász Énekkara, innentől 
kezdve összefonódott a két dalkör sorsa, többször léptek fel együtt. Szám-
talan szereplésük között kiemelkedik az 1933-as országos dalos találkozó. 
Majd a politikai és gazdasági élet egyre nehezebb lett, jött a háború, a kul-
turális élet összeomlott a városban, a kórus is beszüntette működését. A 
kórustagok közül sokan elkerültek, Vass Gyula is elköltözött Várpalotáról.
1945 után mozgalmi karok kezdtek alakulni országszerte, a régi palotai kó-
rustagok is összeálltak 1948-ban Neumann Ede vezetésével, akit később ki-
telepítettek. 1955 táján Vass Gyula visszatért, és a két énekkar megmaradt 
tagjaiból egy férfikart szervezett 30-40 fős létszámmal. 1958-ban női kar 
alakult Baráz József karnagy vezetésével, őt helyezték a férfi kar élére is, 
majd a 1959-ben a két kórus egyesült, ettől kezdve vegyes karként műkö-
dött. A Bányász Béke Kórus nevet 1961-ben – Hollós Lajos karnagy vezetése 
alatt – vette fel. Ebben az időben különösen felvirágzott a kórus, országos 
találkozókra jártak, több hazai és külföldi szereplést, országos minősítést, 
rádiófelvételt tudhatott maga mögött a kar. 1975-től első női karmester-
ként, G. Somos Margit vezette a kórust, ezalatt szintén sokat fejlődött a 
kar, az élvonalbeli kórusok közé tartozott, minden évben rádiófelvételük 
volt. 1983-ban a karácsonyi koncertet, 1988-ban pedig a templomi kon-
certjüket rendezték meg első alkalommal.  1991-től Borbás Károly az együt-
tes karnagya. Jelenleg kb. 40 főből áll a kórus.
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H I r D e t M é N Y
Pályázat lakhatási támogatásra a 2008. szeptember 30-

át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket 
nevelő személyek részére Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Kríziskezelő Központ a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány 
megbízásából és támogatásával a Közép-dunántúli régióban 
pályázatot hirdet a 2008. szeptember 30-át követően kila-
koltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év 
alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatását elősegí-
tő program megvalósítására.

Előre láthatóan összesen mintegy 100-110 család lesz tá-
mogatható.

az pályázhat, aki
· nagykorú és
·  önálló lakhatását (saját tulajdon, vagy önkormányzati bér-

let) 2008. szeptember 30-át követően veszítette el és
·  az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll 

gondozásuk alatt és
·  önálló lakhatása jelenleg nem biztosított – azaz nem ren-

delkezik beköltözhető saját tulajdonú lakással, vagy önkor-
mányzati bérlakással és

·  az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (az-
az 99 750 Ft/főt) és

·  vállalja a támogatás folyósításának teljes idejére a támo-
gató intézménnyel való együttműködést, az erre vonatkozó 
együttműködési megállapodást megköti.

a támogatás mértéke
·  A támogatás mértéke – az együttköltözők számától füg-

getlenül – egy lakásbérlet esetében legfeljebb összesen  
300 000 Ft.

·  A teljes támogatás havi egyenlő vagy csökkenő részletek-
ben legalább 6 hónapon, de legfeljebb 12 hónapon keresz-
tül nyújtható.

·  A támogatás kizárólag lakásbérleti, albérleti díjra, a lakás-
bérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára 
fordítható.

·  A támogatás havi összege a havi bérleti díj összege (rezsi-
költségek nélkül), de legfeljebb havi 50 ezer Ft, amely ha-
vonta közvetlenül a kérelmező részére kerül kifizetésre ab-
ban az esetben, ha az együttműködést betartja.

A pályázat benyújtható 2010. április 28-tól folyamato-
san, de legkésőbb 2010. szeptember 30-ig.

A pályázó személyek a pályázatot kizárólag a kiírásban 
megjelölt Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér megyei men-
tor szervezeteknél nyújthatják be személyesen. A részletes 
pályázati felhívás és Adatlap a http://www.fehervarkrizis.
hu honlapon, a Pályázatok oldalról tölthetők le.

A pályázat elkészítésében segítséget nyújt a várpa-
lota Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Várpalota, 
Felsőinkám u. 1. Tel: 88/470-890.)

Pünkösdi vásár

magyarok Pünkösdi vására néven nyílt ismét kistermelői Piac május 22-én reg-
gel nyolc órától a főtéren, az önkormányzat és a tema hungária egyesü-
let szervezéséBen. a közvetlenül a termelőktől vásárolt Biotermékek, magya-
ros ízek ismét nagy néPszerűségnek örvendtek a vásárlók köréBen, ahogy a kü- 
lönBöző kézműves termékek, vesszőBől font kosarak is. B. K.

Fotó: www.varpalotai.hu

Újra indul a tanoda
Az Egyenlő Esélyt Tanoda Egye-

sület sikeres pályázata nyomán 
kaphatnak hathatós segítséget a 
tanulásban, házi feladatok megol-
dásában, és tölthetik el értékesen 
szabadidejüket városunk hátrányos 
helyzetű gyermekei. A 21 millió fo-
rintos pályázat lehetőséget bizto-

sít 20 hónapra, pedagógus szak-
emberek közreműködésével a hát-
rányos helyzetű gyermekek fog-
lalkoztatására, a tanév hónapjain 
kívül a nyári szünetben is: táboroz-
tatással, a nyári szabadidő megfe-
lelő eltöltésével, és, ha szükséges, 
pótvizsgára való felkészítéssel.

a belső utazás festményei
A városi könyvtár termében 

nyílt festménykiállítás Belső uta-
zás címmel a múlt héten. A Dencs 
Zsanett és Döme Péter alkotásai-
ból rendezett kiállítás megnyitó-
ján Budai László könyvtárveze-
tő köszöntötte a megjelent kép-
zőművészet iránt érdeklődőket, 
majd az alkotónő egykori tanára, 
Katona Csaba alpolgármester vet-
te át a szót. Véleménye szerint a 
szimbolizmus, az expresszioniz-
mus és a barokk is visszaköszön 
képeikben. Ritka, feszített kép-
kivágásokat használnak, kicsi de 

nagyon kifejező részleteket ábrá-
zolnak a hangulat megragadására. 
Az alpolgármester beszédének vé-
géhez érve reményét fejezte ki a 
művészeteket illetően, szeretné, 
ha a jövőben a Pannónia fesztivál 
időszakában társművészetek be-
vonásával kiteljesedhetne a prog-
ram, ezzel is öregbítve a program-
sorozat hírnevét. A megnyitó le-
zárásaként és a fesztiválra han-
golódás céljául a ’90-es évek óta 
zeneszerzőként tevékenykedő Dö-
me Péter (Pipedome) szolgáltatta 
a háttérzenét.

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

eo
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

Indul az első retro-bérlet
az elmúlt fél év során minden elő-
adás iránt komoly érdeklődést mu-
tatott a retro színház közönsége. 
ezért a Pannon Várszínház vezeté-
se úgy döntött, ősztől elindítja az 
első retro-bérletet. a sorozat öt 
produkcióból áll. De hálás közön-
ségünk a nyáron sem marad szín-
ház nélkül, híven a Pannon Vár-
színház mottójához, mi szerint 
„nálunk mindig szezon van”. Júli-
us 17-én a Dzsungel könyve című 
musicalt, augusztus 8-án pedig a 
Hotel Mentholt láthatják a Béke 
Művelődési Ház páratlan színház-
termében.

Szeptembertől öt előadásból álló 
bérletet indít Inotán a Retróban a Pan-
non Várszínház. Közönségünk három 
zenés produkciót, egy vígjátékot és egy 
bűnügyi társasjátékot láthat majd. Az 
évad Ray Cooney Miniszter félrelép című 
fergeteges vígjátékával indul, melyet a 
mozivászonról már sokan ismerhetnek. 
A darab 1991-ben, Angliában megkap-

ta az év legjobb vígjátéka elismerést. 
Richard Wiley a kormány egyik ambici-
ózus minisztere gáláns kalandra készül. 
Azt tervezi, hogy Jane Worthingtonnal, 
az ellenzéki frakcióvezető titkárnőjével 
egy romantikus éjszakát tölt el a pa-
tinás Westminster Hotelben. Ám az éj-
szaka rosszul kezdődik.

A minisztert Koscsisák András, 
a titkárnőt Stefancsik Annamária, a 

szállodaigazgatót Kiss T. István játsz-
sza majd. A színház vezetése az ope-
rett kedvelőire is gondolt. Eisemann 
Mihály Fekete Péter című operett-
bohózata Veszprémben már kiválóan 
vizsgázott. A siker záloga az ismert és 
kedvelt dalok mellett a bájosan édes 
színészi alakítások, melyet többek 
közt Stefancsik Annamáriától, Molnár 
Ervintől, Egyed Brigittától és Zayzon 

Csabától láthat a közönség. Két ki-
váló műfajteremtő alkotás is szerepel 
a repertoárban. Vándorfi László saját 
stílusjegyként nagysikerű zenészek, 
együttesek számait szőtte történetté. 
Ezek közül a Zorán dalait és korszakát 
megidéző Boldog idő és az LGT sláge-
reiből írt Miénk ez a cirkusz szerepel 
az első Retro-bérletben. Mindkét pro-
dukcióban színpadra lép korunk egyik 
legkedveltebb, térségünkhöz kötődő 
színésze, Gazdag Tibor. Végezetül egy 
bűnügyi társasjátékkal zárul az évad. 
Paul Portner Hajmeresztő című darab-
jától persze pozitív értelemben a ha-
juk is égnek áll majd. A felnőttbérletek 
9000, a nyugdíjas és ifjúsági bérletek 
6000 forintos áron válthatók. Nyáron 
két bemutatót is láthat a Retro közön-
sége. Július 17-én Dés László klasszi-
kusát, A dzsungel könyvét játssza a 
Pannon Várszínház, mely garantáltan 
belopja magát a szívükbe. Augusztus-
ban pedig igaz forró nyári hangulatot 
idézve pedig a Hotel Menthollal hűsít-
heti le magát a nagyérdemű.

a dzsungel könyvének Bemutatóját július 17-én láthatja a közönség
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó sZereNCsét MűVelőDésI 

KÖZPONt
Várpalota, Szent István u.
29-én 10 órakor város-, településszépí-

tő és -védő egyesületek szakmai ta-
nácskozása

6-án 18 órakor a Várpalotai Bányász Kó-
rus jubileumi koncertje

VÁrPalOtaI IFJÚsÁGI HÁZ
Várpalota, Tési út 3/B. 
30-án 10 órakor városi gyermeknap és 

egyéves a Várpalotai Ifjúsági Ház ren-
dezvény. Gyermek- és ifjúsági progra-
mok, vetélkedők, ügyességi játékok.

INOtaI KÖZÖsséGI HÁZ
Inota, Radnóti utca
29-én 10 órakor gyermeknap
alsóVÁrOsI teMető, tOMOrI-FOrrÁs
29-én, 15 órakor a volt ferences-rendi 

kolostor emléktábla-avató ünnepsége. 
tHurI tér
30-án, 11 órakor hősök napi megemlé-

kezés és koszorúzás a világháborús 
emlékműnél.

trIaNON MÚZeuM, tHurI-VÁr, 
FelsőVÁrOsI KVÁrtélY

Egy nap Magyarországért – Trianon gyó-
gyítása. Június 4-én 16.30-kor koszo-
rúzás a Trianon Múzeum előtt. Június 
5-én, 9 órától Múltunk nyomában kis-
térségi történelmi verseny a múze-
umban, 10 órától Magyar Tájismereti 
Konferencia a várban, 15 órától ünne-
pi megemlékezés és kiállításmegnyitók 
a múzeumban, 17 órától Történelmi 
zászlók találkozója.

retrO sZÍNHÁZ, BéKe MűVelőDésI HÁZ
Inota, Készenléti lakótelep 
27–29-ig a Tánc fesztiválja előadásai

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep-
nap 8 (gregorián mise), 10 és 18 óra. 
Minden hónap elsô vasárnapján 15 óra 
litánia, 16.30 g. k. szentmise. 

Inota, falu, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 11.30, minden 
pénteken szentségimádás. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-ká-
polna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

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

Istentisztelet: vasárnaponként gyer mek-
istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai isten-
tisztelet 10 órakor. Hónap utolsó vasár-
napján családi istentisztelet 10 órakor.

sport
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Fehérvári út 9.
5-én 17 órakor VBSK-Ócsárd bajnoki lab-

darúgó-mérkőzés.

tÚra
Városi Természetbarát Szövetség
29-én Csesznek–Ördögárok–Dudar túra. 

Info: (30) 459-4514 (Herceg Attila)

Hozzávalók: 2 közepes vörös-
hagyma, 2 evőkanál olaj, 50 dkg 
marhalábszár, só, pirospaprika, 
őrölt bors, 40 dkg burgonya, zeller, 
1 evőkanál paradicsompüré, 1 ba-
bérlevél, 1 gerezd fokhagyma, 1,5 
dl tejföl, 10 dkg füstölt szalonna

Elkészítés: A felvágott hagymát 
olajon megpirítjuk, majd a felkoc-
kázott húst is rádobjuk. Amíg ki 
nem fehéredik, addig sütjük, meg-

sózzuk, és paprikával meghintjük, 
a paradicsompürét pedig belekever-
jük. Ezután kb. 1,5 liter vízzel felen-
gedjük, és a húst félpuhára főzzük. 
Ekkor a felkockázott burgonyát és a 
megtisztított zellert is beletesszük, 
és együtt megfőzzük. Majd borssal 
és babérral fűszerezzük. Végül az 
összezúzott fokhagymát is beleke-
verjük, a tejföllel gazdagítjuk. A ro-
pogósra sütött szalonnaszeleteket 
a tetejére fektetve kínáljuk.

recept(t)úra

Bakonyi húsos leves

Humorzsák
„a zöld szemû gorilla fölemelt egy akkora követ, hogy nem bírta 
letenni.”

– Mit csinál a rongybaba, ha leszakad az egyik keze?
– előveszi a fiókból a "takarékszövetkezet"!

Május 27-től 29-ig

a tánc fesztiválja

Hősök Napja
a Thuri téren, május 30-án 11 órakor megemlékezés 

és koszorúzás a világháborús emlékműnél.

Szervezők: ’56-os Klub, Palotai Turul Társaság

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): június 1–3-án 

7–23 óráig szárazföldi lövészet.
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egészségére!

tisztább hang, 
könnyebb beszédmegértés

Nem jelent már problémát a za-
jos környezetben is megfelelő 
beszédmegértés a hallókészü-
léket viselők számára, hiszen a 
digitális készülékek nagy több-
sége képes azonosítani és kikü-
szöbölni a nemkívánatos zajo-
kat. Hozzájutni sem nehéz, mi-
vel tb-támogatással is megvásá-
rolható a digitális készülék.

A digitális hallókészülékek nem 
erősítenek fel minden külső zajt, 
emellett a készülékek erősítőjének 
belső zaja is azonosítható, és így 
kiküszöbölhetővé válik. Léteznek 
mindenki számára zavaró zajok, 
például utcai forgalom, különféle 
gépek zaja, amelyek könnyen le-
tompíthatóak a digitális készülékek 

számára. Nagyban tehermentesíti a 
nagyothallók életét, hogy sok digi-
tális készülék rendelkezik már elő-
re beállított szituációs programok-
kal, melyek közül a felhasználó vá-
laszthat – például „zene, társaság, 
utcai közlekedés” program –, tehát 
rendelkeznek olyan fejlett zajszűrő 
és sípolást csökkentő rendszerrel, 
amelyek a páciens egyedi igényei 
szerint programozhatóak.

A hagyományos, analóg halló-
készülékekkel mindez nem lehetsé-
ges, mivel a hallani kívánt beszéd-
del együtt a zavaró zajok is fel-
erősödnek. A szerkezet mikrofonja 
felveszi, majd elektromos árammá 
alakítja a környező hangrezgése-
ket, ezután a hangerősítő a jele-
ket felerősíti, végül a hangszóró az 

erősített elektromos jeleket ismét 
hangrezgések formájában sugároz-
za. Ezek azonban a hangokat te-
kintve válogatás nélkül történnek, 
tehát a nemkívánatos zajok ugyan-
úgy felerősödnek, mint a várt han-
gok, így zavarva a megértést. Emel-
lett a másik kellemetlen zajforrás a 
hallókészülék erősítőrendszerének 
belső zaja, az akusztikus visszacsa-
tolás, amely az alkatrészek elektro-
mos tulajdonságaiból eredő mini-
mális torzításból fakad. 

A digitális forradalom, a nagyot-
hallók szerencséjére, elérte a halló-
készülékek gyártását is. A digitális 
és az analóg hallókészülékek mű-
ködése közti alapvető különbség a 
jelfeldolgozás módja. A digitális ké-
szülékek a mikroelektronikai csúcs-

technológiával a hangokat elemekre 
bontják, a hangrezgéseket digitali-
zálják, majd visszaalakítják, felerő-
sítik, és újra hallható hangként a 
fülbe sugározzák, az eredmény pe-
dig a tisztább és tökéletesebb fo-
lyamatos hang. Mindeközben képe-
sek a hasznos hangokat a zajoktól 
szétválasztani, hanganalízist vé-
gezve kiemelni a beszédhangokat, a 
háttérzajt pedig letompítani. A ké-
szülékek tehát jelentősen megköny-
nyíthetik a nagyothallók életét. A 
zaj – hangjelenség, amely nemkívá-
natos egy adott pillanatban – már 
kevésbé zavaró a digitális hallóké-
szülékek használata közben, külö-
nösen, ha arra gondolunk, hogy a 
készülékek rendelkeznek előre beál-
lítható szituációs programokkal.

Visszaadjuk a hallást és az élményeket

General Medicina Rendelőintézet
Várpalota, Szent Imre utca 6.

www.victofon.hu

06-30/216-83-94
06-30/557-17-31

BEJELENTKEZÉS,
IDŐPONTKÉRÉS:

Ön tisztán érti minden szavukat?JÖn a nyár, JÖnnek az unokák!

Jöjjön el hozzánk hallásvizsgálatra!

szabadulJon meg
hallásproblémáitól
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Férje ölte meg a golfozónőt 
Férje vetett véget a 36 éves Fodor Krisztina, korábbi magyar golfbaj-

nok életének, majd a gyilkosság után megpróbált öngyilkos lenni, hasba 
szúrta magát. A veszprémi kórházba került, ahol elmondta, mit tett fele-
ségével. Az ötvenéves Gy. Gusztáv állítólag olyan súlyosan bántalmazta 
feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. A bírói döntést követően a fér-
fit átszállították a tököli rabkórházba, a BRFK emberölés megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárást a férfi ellen.

Fodor Krisztinát korábban kétszer megválasztották az év női sporto-
lójának és elnyerte a magyar kupát is. 2006-ban elsőként indult a magyar 
golfozónők közül az amatőr játékosok Európa-bajnokságán. A harminchat 
évesen elhunyt sportolónőt május 19-én kísérte utolsó útjára szerető 
családja és barátai a palotai alsóvárosi temetőben.

Nem nézett a visszapillantóba
Figyelmetlenség miatt történt kisebb közlekedési baleset május 12-

én délután a Fehérvári úton. A balesetet okozó kocsi vezetője egy áruház 
parkolójából kanyarodott a 8-as főútra Veszprém irányába. Sávváltáskor 
nem nézett a visszapillantó tükörbe, így nem vette észre a mellette hala-
dó autót és nekiütközött. A balesetet okozó 63 éves férfi nem volt ittas, 
csupán figyelmetlen. A balesetben személyi sérülés nem történt. 

tört-zúzott az agresszív nyugdíjas 
Garázdaság miatt indult eljárás egy 52 éves várpalotai férfi ellen, 

mert május 14-én reggel a postán betörte egy ablakot az egyik ügyin-
tézőnél, majd sietve távozott a helyszínről. Az agresszív viselkedésének 
előzményeként a postai ügyintéző közölte az ügyféllel, hogy nyugdíj-
igazoló szelvény nélkül a nyugdíját nem adhatja ki, mire a férfi kiabálni 
kezdett, és bal kezével beütötte a közöttük lévő üvegablakot. A rendőri 
intézkedéssel egyidejűleg a rendőrkapitányságra érkezett a férfi és el-
ismerte tettét.

Dolgoztak a betörők
Betöréses lopás miatt indult eljárás több esetben is ismeretlen tettes 

ellen. Május 15-én reggel az egyik virágüzlet és az azzal egy helyiségben 
található fodrászüzlet ajtaját feszítették ki, ahonnan készpénzt loptak 
el. Május 17-én éjszaka pedig az egyik sörözőbe az ablakrácsot felfeszít-
ve tört be és lopott el készpénzt ismeretlen tettes.

Felgyújtotta magát egy ösküi férfi
Életveszélyes állapotban van a múlt hét szombaton megégett közép-

korú ösküi férfi, aki saját magát gyújtotta fel. A helyi mentőállomás 
közleményében az áll, hogy a férfi öngyilkossági szándékkal benzinnel 
öntötte le magát, majd pedig meggyújtotta magát. Testének csaknem 
100%-a II-III fokban megégett. A férfit helikopter szállította a győri 
égési centrumba.

Vezetékek szakadtak le, fák dőltek ki
A rendőrkapitányság ügyeletére is érkeztek bejelentések a zord idő-

járás miatt leszakadt vezetékek és kidőlt fák kapcsán. A Loncsosban egy 
fát döntött ki a szél, mely egy villanyvezetékre zuhant rá, a Dankó ut-
cában pedig egy leszakadt vezeték lógott rá az úttestre. A bejelentést 
követően a járőrök a polgárőrök segítségével biztosították a helyszínt és 
értesítették az energiaszolgáltatót.

BalÁZs KIttI

rendőrségi hírek
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a kitűzött célt elértük
az őszi szezon lezárultával a 
Várpalotai Bányász sportkör 
kézilabdacsapata ugyan szoros 
mérkőzésen, de megérdemelt 
győzelmet aratott a szigetvá-
ri Kse felett (szigetvár–VBsK 
29:30). ezzel minden várako-
zást felülmúlóan stabilan az 
ötödik helyen végzett a várpa-
lotai csapat az NB I/B Nyugati 
csoportjában. Bándli Gyulát, a 
VBsK elnökét kértük meg, vé-
leményezze a mögöttünk álló 
szezont, beszéljen másfél éves 
elnöki tevékenységéről és a 
csapat jövőbeni terveiről.

– 2008 óta tölti be elnöki 
posztját a csapatnál. Miért vállal-
ta ezt a szerepet? Mit jelent szá-
mára a kézilabda?

– 1983 óta vagyok a Várpalo-
tai Bányász Sportkör tagja, előbb 
a serdülő, majd az ifjúsági csa-
patban kézilabdáztam, aztán 
egy időre Győrbe kerültem, majd 
1996-tól ismét a Bányász játéko-
saként folytattam egészen 2003-
ig bezárólag. Amatőr kézilabdás-
ként NB I/B-s kategóriáig jutot-
tam a Bányász színeiben és végül 
egy sportsérülés miatt kellett 
abbahagynom. Azt mondhatom, 
hogy sportként nekem a kézilab-
da jelentett és jelent mindent. 
Mivel sportolóként már nem foly-
tathattam tovább, mindenképp 
szerettem volna valamilyen mó-
don kapcsolódni a csapathoz. 
1998-ban kerültem be az elnök-
ség tagjai közé, mint szakosz-
tályvezető. A következő években 
legfőbb feladatunknak tűztük ki, 
hogy megteremtsük a várpalotai 
kézilabdasport működéshez szük-
séges feltételeket. 2008 végén a 

közgyűlés engem választott el-
nöknek. Örömmel mondhatom, 
hogy jelentős változások történ-
tek az elmúlt években a sportkör 
támogatása terén, és ennek kö-
szönhetően jobb lett a csapat-
teljesítmény, amint azt az elért 
eredményünk is mutatja.

– Hogyan értékeli az elmúlt 
szezont? Melyek voltak a célkitű-
zések, és ehhez képest mi valósult 
meg?

– Az új elnökség megalakulá-
sával három dolgot határoztunk 
el. Az első az volt, hogy rendez-
zük a városban a két kézilabda-
csapat viszonyát, ez megtörtént. 
A második, hogy elkezdjünk egy 
hatékonyan működő, széles kö-
rű bázison alapuló utánpótlás-
nevelést. Kialakítottunk egy 
egyesületi típusú sportisko-
lai korosztályos képzést, ami a 
mai napig nagyon szépen épül 
és működik. Egészen az óvodás 
kortól a serdülő és ifjúsági kor-
csoportig szakképzett edzők és 
testnevelők bevonásával folyik 
a munka. Körülbelül 150 gyerek 
sportol, edz és versenyez folya-
matosan a Bányász és a Várpa-
lotai DSE együttműködésében. 
Ebben az ügyben további lépé-
seket is tervezünk, szeretnénk a 
városban egy közoktatási típu-
sú sportiskola létrehozását kez-
deményezni, persze ez csak tá-
voli tervünk. Visszatérve, a har-
madik és egyben legfőbb elha-
tározásunk 2009 elején az volt, 
hogy csináljunk újra minőségi 
kézilabdát Várpalotán, egy jó 
NB I/B-s csapatot, amire büsz-
ke lehet a város. A 2008/2009. 
évi bajnokságot tudatosan úgy 
építettük fel, hogy az NB I/B-re 
készültünk, tehát akkor az volt 
a legfőbb cél, hogy az NB II-t 
megnyerjük, ami sikerült is. Az 
idei szezonban kiváló eredményt 
értünk el, hiszen a 14 csapatot 
számláló mezőnyben az ötödik 
helyen végeztünk, néhány pont-
tal maradtunk csak le a negye-
dik helyről. 

– Elégedett az ötödik hellyel? 
Reálisnak tartja az eredményt?

– A várakozásokhoz képest 
messze felül teljesített a csa-
pat, és a belefektetett energiát 
tekintve is nagyon megérdemel-
tük ezt a helyezést. Fiatal átlag 
életkorú csapatunk teljesítmé-
nyét Kiss Szilárd tapasztalt veze-
tőedző, Török Lajos pályaedző és 
Szedlák Tamás kapusedző kemény 
munkája alapozta meg. Az egye-
sület működése is stabil, és sze-
rencsére szurkolókban sincs hi-
ány, most már közel négyszáz fős 
nézőközönségünk és szurkolótá-
borunk van egy-egy hazai bajno-
ki meccsen.

– Több internetes oldalon és új-
ságban is olvasható, hogy Kiss Szi-
lárd mesteredző idén leköszön és 
egy élvonalbeli női csapat mellé 
szegődik.

– Igen, Kiss Szilárd szerződé-
se idén lejár. A nálunk eltöltött 
csaknem két és fél év során fizi-
kailag és taktikailag is megala-
pozta a következő évek munká-
ját és egy nagyon jól összehan-
golt, dinamikus csapatjátékot 
épített ki.

– Milyen tervekkel vág neki a 
következő szezonnak?

– A város és az egyesület lehe-
tőségei azt diktálják, hogy egy jó 
középosztálybeli, esetleg élvonal 
közeli NB I/B-s csapatot tudunk 
működtetni, annak tudjuk bizto-
sítani a szükséges feltételeit és 
forrásait. Mindenképp szeretném 
megemlíteni, hogy a legnagyobb 
támogatónk Várpalota Város Ön-
kormányzata. A képviselő-testü-

let mind a tavalyi, mind az idei 
évben egyetértésben megszavaz-
ta azt a támogatást, amelyből a 
működésünknek nagyobbik részét 
finanszírozni tudjuk, ezt nem sok 
amatőr csapat tudhatja magáé-
nak. Reméljük, hogy ez a jövő-
ben is így marad, és továbbra is 
büszkék lehetnek ránk a várpalo-
taiak. Emellett sok országos és 
helyi vállalkozás a lehetőségeik-
hez mérten szponzorálja a csapa-
tunkat. A jelen gazdasági hely-
zetben nagyon nehéz szponzort 
találni egy amatőr csapatnak, 
még jórészt az NB II-es korszak-
ból velünk tartó támogatói körrel 
dolgozunk. Most viszont, miután 
egy igen komoly eredményt elér-
tünk az NB I/B-ben, szeretnénk 
megkeresni azokat a várpalotai 
érdekeltségű hazai és nemzetkö-
zi vállalkozásokat, amelyek ké-
szek együttműködni a VBSK-val, 
és hozzájárulni a finanszírozási 
lehetőségeink megteremtéséhez.

A csapatjátékot tekintve a 
folytatást az utánpótlásra sze-
retnénk alapozni, bízom benne, 
hogy a következő bajnoki évtől 
már saját nevelésű játékosokat 
tudunk felhozni az ifjúsági csa-
patból. Szeretnénk minél több 
saját nevelésű játékost hosszú 
ideig megtartani. A következő 
évek célja egy NB I/B élvonal kö-
zeli eredmény elérése, továbbá a 
sportág népszerűsítése a város-
ban, a játékosállomány bővítése, 
és női vonalon is szeretnénk egy 
erős kézilabda játékot kiépíteni. 
Továbbra is számítunk szurkoló-
ink támogatására, buzdítására és 
reméljük, hogy a jövőben is szép 
számban jelennek meg a mecs-
cseken.

– Az edző személyén kívül a 
csapat összetételét illetően is vár-
hatóak változtatások?

– A játékosállomány alakulása 
az elkövetkezendő néhány hét-
ben fog kiderülni. Biztos vagyok 
benne, hogy a 2010/2011-es baj-
noki évet is egy alaposan felké-
szített, motivált fiatal és „hara-
pós” csapattal fogjuk kezdeni.

BalÁZs KIttI

Bándli gyula
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Könnyûzenei lexikon

Nero
Lucius Domitius Ahenobarbus, azaz, Nero Claudius Caesar Augustus 

Germanicus, tehát Nero császár nevét adományozta újonnan alakított 
zenekarának 1987 elején Csiki Ernő gitáros-énekes. Kemény császár, 
kemény zene: röviden így foglalhatnánk össze a névválasztást. Tár-
sul szegődött az együttesbe Mirrmurr basszusgitáros, valamint Sütő 
Péter dobos. 

(A) Nero nemcsak a tűzzel játszott, hanem gitárral, dobbal és hang-
gal. A Sütőék padlásán kezdő zenekar nemsokára átköltözött Csikiék ga-
rázsába, így elérve a rendes palotai garázszenekari státust, hogy gyor-
san, egy ugrással a világot jelentő deszkákon próbáljanak tovább – azaz 
a Jó Szerencsét Művelődési Ház színpadán.  Itt fel is léptek a Force-
szal  és a Spórával közösen. A hard rockot játszó Nero saját számokat 
és feldolgozásokat  egyaránt előadott. Utóbbiak közül néhány: AC/DC, 
Chuck Berry (Johnny B. Goode), Steppenwolf (Born to be Wild), Pira-
mis, Hobo Blues Band, Edda stb. Többfelé koncerteztek ezalatt a majd 
két év alatt. Meghívást kaptak Székesfehérvárra, ahol is felléptek  egy 
rockfesztiválon, amelynek egy gimnázium adott helyet. Ezen a bulin 
megmérettettek és nem találtattak nehéznek, sőt: meg is nyerték azt. 
A koncerten beerősítettek Tippán Zsolt vendég szólógitárossal a Gra-
fit együttesből. A fesztivált a Pál Utcai Fiúk koncertje zárta. A palotai 
KISZ-házban 1988 körül a Laár  pour laár társulat Farkas a mezőn című 
előadása után megint megmutatta zenei talentumát a Nero. A pétfürdői 
Olaj klubban is összehoztak egy koncertet, ahol fellépett a Nerón kívül 
a Blokád és a Különjárat. A pétfürdői jégpályára Csiki Ernő gitáros  ál-
tal megszervezett többzenekaros bulin úgyszintén fellépett az együttes, 
valamint a Spóra, a Force, no meg az elsőként jégre vitt Kontramodern 
Halmazállatok.

A Neróban nem játszott senki lanton, mint a névadó (Lásd: „lan-
ton játszott, míg Róma lángokban állt”), de mégis letették a lantot/
hangszert a zenekar tagjai 1989 őszén, hogy borongósan szavalják az 
idősödő Arany János versét:

„Letészem a lantot. Nehéz az.
Kit érdekelne már a dal.
Ki örvend fonnyadó virágnak,
Miután a törzsök kihal:”

Tagok
Csiki Ernő – szólógitár, ének
Mirrmurr – basszusgitár
Sütő Péter – dob

Felhívás
Várjuk azon régi és mostani együttesek jelentkezését, akik valaha 

Várpalotán könnyűzenei tevékenységet folytattak. 
E-mail: palotaihirnok@gmail.com, telefon: 20/291-2649

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
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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 június 10-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a palotai Hírnökbe!
leadási határidô: június 5., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

„ Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számunkra Te sosem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok”

†
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
szeretett férjem, édesapánk, 

nagyapánk, apósunk, 

Csôsz László 
temetésén részt vettek, 

gyászunkban osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek el.

A gyászoló család

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

Ingatlan
Várpalotán – a Loncsosban – családi ház 

eladó. Telefon: +36 30/730-5683 
eladó Várpalotán a városközpontban 

(Táncsics utcai) 56 nm-es 2 szobás, 
részben felújított 4. emeleti erké-
lyes, jó panorámájú lakás. Érdeklőd-
ni a 30/857-5865 telefonon du. 15–
19 óra között.

Inotán 3 szobás egyedi gázfűtéses családi 
ház, jó állapotú, egészségügyi okokból 
sürgősen eladó. 20/976-5515

Várpalotán – a Tési dombon – garázs, 
illetve újszerű állapotban lévő Hon-
da Dio robogó eladó. Telefon: +36 
30/247-6645

szilvásváradon a központban, de csendes 
helyen kétbejáratú, két generá ci ó nak, 
vendéglátásra, cég-, önkor mány zati 
üdülőnek is alkalmas 1200 nm terüle-
ten fekvő 133 nm-es, gáz kon vek toros 
ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrobe, 
kamra, pince, fúrott kút. Érdeklődni le-
het: 30/642-0307, 36/355-201

építési telek eladó Várpalota és Inota 
között, 921 nm-es, nyugodt, csendes 
környezetben. Tel.: 70/263-8977

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

Várpalotán 1 szobás családi ház sür-
gősen eladó. Irányár: 3 900 000 Ft. 
30/491-6107

Várpalotai, tési-dombi 57 nm-es össz-
komfortos földszinti téglalakás tá-
rolóval eladó (posta, orvosi rendelő 
mellett). 70/279-4701

sürgősen eladó egy 86 nm-es családi ház 
Pétfürdőn, nagy telekkel, garázzsal. 
70/571-4356

eladó a Jókai utcában téglaépületben 
3. emeleti 54 nm-es 2 szobás lakás, 
vagy belváros környéki 1+2, 1+3 fél 
szobás lakásra cserélhető, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 30/953-8621

Fiatalok, egyedülállók! 1,5 szobás lakás 
alacsony rezsivel az Erdődy utcában 
kedvező áron eladó! Érd.: 30/499-
6396

Kiadó
tábormező utcában 2 szobás, bútorozott 

lakás kiadó 25 000 Ft/hó + rezsi + 1 
hó kaució. 70/343-7794

Várpalotán a piaccal szemben földszin-
ti, bútorozott egyszobás összkomfor-
tos lakás kiadó 25 000 Ft-ért, vagy 
eladó, 5,5 M Ft-ért. 30/322-3796, 
88/470-021

Kiadó 3. emeleti bútorozott szoba mel-
lékhelyiségek használatával, dolgo-
zó személynek, havonta előre fizetve. 
Tel.: 70/270-6990

Munkát keres
óvodás és általános iskolás gyermekek 

felügyeletét vállalom egész nyáron, 
igény szerint játékos angol oktatás-
sal. 0630/534-9406

szociális gondozó és ápoló végzettség-
gel ápolást, gondozást vállalok és ta-
karítást. Megbeszélés útján. 20/559-
1412

társat keres
58 éves hölgy vagyok. Keresem annak a 

független férfinek az ismeretségét, 
aki kedves és szerény. 20/577-4374

Vegyes
 eladó tv, dvd, video, kamera, 200 l-es, 

400 l-es fagyasztóláda, navigátor, 
Nile multifunkciós mikrohullámú sü-
tő, szá mí tógépasztal, monitor, szek-
rénysor, mikro, sörpad asztallal, 3 se-
bességes kerékpár. Tel.: 88/473-449, 
70/250-4608

régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 
keresek megvételre. Oldalkocsi, alkat-
rész, szakkönyv,  régi katonai felszere-
lés, ruházat is érdekel. 70/514-8314

eladó 90x200 cm-es új fenyőágy, 
140x200 cm-es matrac, kétszemélyes 
étkező. Tel.: 70/774-5081

Dr. Széles Margit belgyógyász kardiológus, 
diabetológus magánrendelése: Kedd 
7-9, szerda 15-17 óráig. Bejelentke-
zés: 70/3793-660. Szakorvosi, gyógy-
szer, vizsgálat, vélemény, javaslat.

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.

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

MÁR BERHIDÁN IS 
feladhatja apróhirdetését!

Berhida, szabadság tér 5., 
elektro start szaküzlet

PALOTA

Bérletárak tartósan kedvezôbben:
havi: 7500 Ft 5500 Ft, de/diák: 5000 Ft 4000 Ft, 

junior: 3500 Ft 3000 Ft
Várpalota, a volt Palota Szálló aljában, 

Júniustó új nyitva tartás: H-P: 7-21, SZ: 10-18
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Ötödikként zártak
ajka–Várpalotai Bányász    

22:21 (14:14)
Már két fordulóval a bajnokság 

zárása előtt eldőlt, hogy az újonc 
palotai csapat az 5. helynél rosz-
szabb helyen nem végezhet. Az 
utolsó idegenbeli mérkőzésre Aj-
kán került sor, ahová ismét szép-
számú szurkoló kísérte el a csapa-
tot. A megyei rangadót a bajnok-
ság végére veszélyes zónába kerülő 
hazai csapat kezdte jobban, hamar 
kétgólos előnyre szert téve (2:0). 
A félidő további része is hasonló 
mederben zajlott, míg ki nem ala-
kult a két együttes között a leg-
nagyobb különbség, ekkor 11:6-ra 
vezettek a Kaló Sándor által irá-
nyított ajkaiak. Ezt követően a 
Bányásznak sikerült visszajön-
nie a mérkőzésbe, így a szünetre 
már döntetlen állással fordultak a 
csapatok. A második játékrészben 
a palotaiaknak sikerült átvenni a 
vezetést, amit hosszú ideig meg is 
tartottak. 21:19-es vendégelőny-
nél a hazaiak azonban zsinórban 
3 gólt szereztek (mialatt a vendé-
gek büntetőből sem tudtak beta-
lálni), kialakítva a végeredményt, 
otthon tartva a számukra oly fon-
tos két bajnoki pontot.

Várpalotai Bányász–szigetvár   
27:26 (14:13)

Egyperces gyászszünettel kez-
dődött a mérkőzés a nemrég el-
hunyt Kelemen József emlékére. A 
Bányász egykori játékosa 198 al-
kalommal szerepelt az élvonalban 
és 809 gólt szerzett.

A bajnokság záró fordulójá-
ban lejátszott találkozón a haza-
iak álmosan kezdtek, a 20. perc-
ben még vendégelőnyt mutatott 
az eredményjelző (8:9). A mérkő-
zésen nem látszott meg a két csa-
pat tabellán elfoglalt helyezése, az 
utolsó előtti helyen álló vendégek 
egyenrangú ellenfelei voltak a pa-
lotai gárdának. A második félidő 
elején kettős emberhátrányban 
két gólt is sikerült szereznie a Bá-
nyásznak, Selymes is jól védett a 
mérkőzésnek ebben a szakaszában, 
így a Várpalotának 5 góllal sikerült 
meglépnie ellenfelétől. A Sziget-
vár azonban ledolgozta hátrányát, 
26:26-ra alakítva a mérkőzés állá-
sát. Méreg Bálintnak az utolsó pil-
lanatokban sikerült megszereznie a 
győztes találatot, így a Palota győ-
zelemmel búcsúzott szurkolóitól a 
2009/2010-es szezonban.

BérCZes VIKtOr

Győztek a focisták
Várpalota–Dombóvár 2:1 (1:1)

VBSK: Radnai, Fülöp, Uj, Blaski, 
Bálint, Szurok, Vető, Humli, Hor-
váth, Kovács, Bogdán. Csere: 
Borbás, Lukács, Zsupek. Edző: 
Gazsó Illés. Gól: Horváth, Kovács, 
ill. Farkas.

Az előző fordulóban Mohácson 
elszenvedett egygólos vereség 
után az egyre több fiatalt bevető 
Várpalota szép sikert ért el fordu-

ló előtt még második helyen álló 
Dombóvár együttese ellen. A ta-
vasszal első győzelmét elérő VBSK 
továbbra is sereghajtó az NB III 
Dráva-csoportjában, 8 ponttal le-
maradva az eggyel több mérkőzést 
játszó Ócsárd gárdájától. A Bá-
nyász a következő fordulóban má-
jus 29-én az éllovas és már bajnok 
Baja együtteséhez látogat, míg 
utolsó hazai bajnokiját az Ócsárd 
ellen vívja június 5-én 17 órakor.

Nagy (meg)takarítás

Kistérségi olimpia

a különböző tisztítószerek és 
eszközök átgondolt használatá-
val elkerülhetjük, hogy ottho-
nunk egy vegyi laboratóriummá 
váljon. az egyszerű, mindennapi 
anyagok segítségével könnye-
dén, takarékosan és környezet-
barát módon takaríthatjuk ki a 
lakásunkat.

A legtöbb agresszív vegyszert 
azért vetjük be, mert nincs időnk 
kivárni, amíg a reklámokból is-
mert „makacs” szennyeződések 
feláznak, feloldódnak a kisebb 
koncentrációjú tisztítószerek-
től. Pedig ezek károsak az egész-
ségre, problémát okoz a belégzé-
sük, marják a szemet és a bőrt, és 
nem csak a gyártók szerint káros 
baktériumokat pusztítják, de sok 
esetben az ökológiai egyensúly-
hoz nélkülözhetetlen élőlényeket 
is. Spóroljunk meg magunknak egy 
betegséget!

A másik komoly probléma a kör-
nyezetkárosítás. A tisztítószert 
takarításkor beleengedjük a lefo-
lyóba, amely azután számos kárt 
okoz. Egyes vegyszerek a vízi élő-
világot pusztítják, felborítva ez-
zel vizeink biológiai egyensúlyát, 

a szintetikus mosószerek pedig 
foszfortartalmuknál fogva túlzott 
mennyiségű tápanyagot biztosí-
tanak a vízben élő mikroorganiz-
musok számára, amelyek így túl-
szaporodnak és felborítják a vizek 
egyensúlyi folyamatait. Ezek mi-
att egyre kevesebb a tiszta víz, a 
víztisztítás pedig közfeladat, így 
minél szennyezettebb a víz, annál 
magasabb lesz a vízdíj. Legyünk 
takarékosak a vízzel! (http://
megelozes.humusz.hu/ot tho-
ni_praktikak/viztakarekossag_
elovizvedelem)

Van lehetőség az alternatí-
vákra. Próbáljunk meg kímélete-
sebb anyagokat használni (http://
kukabuvar.hu/cikk/83369): az ecet 
zsír- és vízkőoldó hatása miatt 
számos esetben kiválóan használ-
ható tisztításra, és számos eset-
ben jó szolgálatot tesz a mosószó-
da, a szódabikarbóna, a bórax és 
a citrom is. Egyre népszerűbbek a 
környezetbarát tisztító- és mosó-
szerek. Áruk csak kicsivel maga-
sabb, de lehet velük úgy spórolni, 
hogy az ecettel, szódabikarbóná-
val kombináltan használjuk, ame-
lyek viszont olcsóbbak a reklá-
mokban látható vegyszereknél.

várPalotaiak is részt vettek május 8–9-én a ii. kistérségi amatőr olimPián. a fi-
atalok számos érmet szereztek.

G. a.



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


