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Van úgy az ember, hogy a tik-
kasztó kánikulában nincs kedve 
semmihez. Csak ül és néz ki a fe-
jéből. Nyár van, ötven évvel ez-
előtt tűnt fel a Beatles együttes. 
A szoba sarkában ott sorakoznak 
a „nehéz napok éjszakái”. A gye-
rekek elmentek, most épp a „vég 
nélküli” fesztiválok időszaka van. 
Kezdődött a palotai Pannóniával, 
majd jött a Volt, az Efott, jön az 
Utcazene, a Művészetek Völgye, 
Balaton Sound, a Sziget és többi. 
Mert itt már minden falu, minden 
város és tájegység csak fesztivál-
ban tud gondolkodni. Mindenki 
szórakozni akar – a ma embere se 
élhet muzsikaszó nélkül. 

És senki sincs aki rájuk szól-
na, ha hangosan énekelnek! Per-
sze, nem akarunk rászólni senki-
re, a divattal szembefordulni ele-
ve kudarcos kimenetelű hőstett, 
ezért inkább meg se kockáztatjuk 

a szembefordulást, ehelyett to-
vábbsrófoljuk a rádió keresőjét, 
vagy megnyomjuk a tévé távirá-
nyítójának a gombját…

Nézem a zenei csatornákat, 
csak pörgés van, monoton dübör-
gés, a semmitmondást nyúzzák, 
jajongják fél éjszakákon át, a be-
fogadók, a fogyasztók szemmel 
látható örömére. A mai fiatalok-
nak a zene már csak háttérzaj, a 
fesztivál csak „a bulizásról” szól. 
A zenének és a világ megváltá-
sának már nincs jelentősége. Fel 
se fogják a dalok jelentését, ha 
ugyan egyáltalán van még vala-
miféle mondanivalójuk ezeknek a 
mai zenéknek. 

Egyik ismerősöm mesélte: a fia 
azzal jött haza az iskolából, hogy 
az osztályban neki van a legtöbb 
„letöltött zenéje”, a zeneszámok 
meghallgatása kb. 33 évbe tel-
ne. Valószínű, hogy sohasem fog-

ja meghallgatni ezt az irdatlan 
mennyiségű hanganyagot. A kor-
látlan hozzáférés, a másolás szét-
rombolja a zenehallgatás míto-
szát. A szelekció és a kritika teljes 
hiánya, az elsekélyesedés, a meny-
nyiség, a hiperprodukció megöli a 
minőséget. A zenék letöltése az 
internetről egyben a zene halálát 
is jelenti. 

A mai fiataloknak nincs önál-
ló ízlésviláguk, azaz mindenevők. 
A fogyasztás háttérbe szorítja az 
alternatív útkeresést. A fogyasz-
tásnak való közvetlen kiszolgál-
tatottság pedig könnyebben el-
fogadhatóvá teszi a hatalmi vagy 
tekintélyelveket. Mindazt, ami el-
len életükkel és halálukkal olyan 
rockerek protestálnak, mint Jimi 
Hendrix, Jim Morrison, Janis 
Joplin, John Lennon, Sid Vicious 
(Sex Pistols), Ian Curtis (Joy 
Division), Kurt Cobain (Nirvana) 

stb. ma már az a fajta hitelesség 
is hiányzik, mint amit Tom Waits, 
Patti Smith, Iggy Pop, Lou Reed, 
Nick Cave, David Bowie vagy Mick 
Jagger képvisel. 

Azért merem remélni, hogy va-
lahol (a garázsok mélyén) vannak 
még igazi rockerek, akik számára 
a zene nem kifejezetten szórako-
zás, hanem önkifejezés, kritika és 
művészet. Az izgalom, az élvezet, 
az erő, a kreativitás demiurgoszi 
energiáinak forrása. Az igazi rock 
and roll mindig ki fog bújni a pi-
ac ellenőrzése alól. Mindig lesz-
nek olyan rejtett alkotói energiák, 
melyek megtermékenyítik a szóra-
koztatóipart, zavart fognak okoz-
ni (mint a vírusok), hogy felhívják 
a figyelmet a posztmodern kapita-
lista társadalom és a létezés fel-
oldhatatlan ellentmondásaira.

Balassa Gellért

szólj rám, ha hangosan énekelek
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Drótposta
Jó lenne, ha a járdán a kerékpárosok tolnák a járművüket, és nem szágul-

danának el két centire a kislányom mellett. 30/392-9963

a biztonsági őrök pillantásainak a kereszttüzében nem éppen kellemes 
vásárolni, főleg, ha alig férek el mellette a kis területű boltban. Hát-
térbe vonulhatnának, mert kevesebb lesz a vevő! 20/512-6990

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

GyaloGtúrával, Gépjárművel, és voltak, akik lóháton jutottak fel a BaGlyas-heGy te-
tejére, hoGy meGemlékezzenek a szovjet csapatok maGyarorszáGról történő véGleGes 
kivonulásának évfordulójáról.  a szaBadsáG napi rendezvényen schmidt ferenc, az 
’56-os kluB alelnöke Beszéde mellett elhanGzott az ’56-os völGyi józsef szavalata 
is. a meGemlékezésen meGjelent dr. juhász attila önkormányzati képviselő, az ’56-os 
kluB, a marathon tömeGsport és környezetvédő eGyesület, a nimród lovas Baráti 
kör, valamint a honvédséG és társadalom Baráti kör is képviseltette maGát.

fotó: leitner ferenc

látogatóbarát 
fejlesztések a várban

– a thuri-vár építészeti felújí-
tása kezdetét veszi – jelentet-
te be szabó Pál Csaba, a pályázó 
szindbád Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója a június végén 
megrendezett tájékoztatón, 
amelyen a munkálatok kezde-
ti stádiumáról tartottak beszá-
molót az érdeklődő lakosok és a 
helyi vállalkozók számára.

A tájékoztatót Németh Árpád 
polgármester nyitotta meg, és 
örömmel jelentette ki: most már 
kézzelfogható realitássá vált az 
az álom, hogy magas összeget 
tudnak fordítani városunk szim-
bóluma, a várpalotai vár felújítá-
sára. Az elmúlt években történ-
tek már felújítási munkálatok a 
váron, most az erre fordított ösz-
szeg többszöröse kerül felhaszná-
lásra, és túl az építészeti megúju-
láson, egy funkcióbővítő felújítás 
is megvalósul: 21. századi színvo-
nalú konferenciaterem, látogató-
barát kiállítások jönnek létre. – 
Városunk egy olyan attrakciójává 
fog válni a vár a mintegy 740 mil-
lió forintos összegből, amely még 
inkább ismertté teszi Várpalotát. 
Projektbemutatónk elsődleges 
célja: minél több várpalotai vál-
lalkozó tudjon bekapcsolódni a 
meginduló munkákba, hogy a fel-
újításra fordított összegből minél 
több helyben maradjon – mondta 
a polgármester. 

A pályázat lebonyolításában 
közreműködő projektcég, a BSC 
Hungary Kft. ügyvezető igazga-
tója, Németh Zoltán mutatta be 
a projekt részleteit. A pályázó 
a vár üzemeltetője, a Szindbád 
Nonprofit Kft., a város 110 millió 
forint önerőt ad a pályázathoz, 
624 millió forint pedig az uni-
ós támogatás. 2011. július 31-ig 
kell befejezni a projektet. Alapve-
tő cél, hogy olyan látogatóbarát 
attrakció jöjjön létre, amely ered-

ményeként a látogatólétszám nö-
vekszik, ezzel a város és a helyi 
vállalkozók bevételét is növelve, 
illetve a projekt eredményeként 
új munkahelyek is létesülhetnek. 
A mostani felújítás kifejezetten 
a vár belső terére vonatkozik. Az 
átalakítás része többek között 
múzeumi irányítórendszerek (kü-
lönféle mobil és beépített techni-
kai eszközök) kialakítása, a vilá-
gítás, a fűtési és a szellőző rend-
szer átalakítása, a bejárati rész, a 
nyugati árkádsor, a földszinti fo-
lyosó, a keleti blokk, a lépcsőház 
(lift beépítése) felújítása, kiállí-
tótér, konferenciaterem kialakítá-
sa, a várudvar felújítása, akadály-
mentesítés, mobil hangosítás, ét-
terem és szabadtéri színpad kiala-
kítása, illetve a projekt tartalmaz 
egy marketingcsomagot is (kiad-
ványok, hanganyagok a várról). A 
bemutató során a későbbiekben 
Nemesi Pál, a Ferroép Zrt. vezető-
je szólt elsősorban a helyi vállal-
kozókhoz, részletezve a munkale-
hetőséget, azok várható körülmé-
nyeit és az elvárásokat.

 A műszaki, építészeti felújí-
táson túl más területen is tettek 
lépéseket a város látogatóbarát 
fejlesztéséhez. Ennek egyik ered-
ménye a frissen kiadott Mátyás 
király Palotán című mondagyűj-
temény, amely nagyban hozzájá-
rulhat   Várpalota számára mar-
keting és a turizmus szempont-
jából is fontos Mátyás-mítosz 
terjedéséhez. A kötetben Mik-
száth Kálmántól, Móra Ferenc-
től, Szép Ernőtől és a várpalotai 
Fakász Tibortól származó írások 
találhatóak. A bemutatón meg-
jelent Fakász Tibor nyugdíjas ta-
nár, helytörténész is, aki megha-
tottan vette át az ajándékot, el-
ismerésként a városért tett ed-
digi, és a könyv létrehozásában 
végzett munkájáért.

G. a.

a szabadság napja

a rászorulók megsegítésére
– A közelmúltban újabb euró-

pai uniós adomány érkezett váro-
sunkba, a Veszprémi Főegyházme-
gyei Katolikus Karitásznál meg-
nyert pályázat útján. 188 karton 
orsó száraztészta, 80 karton Piló-
ta töltött keksz, kartononként 20 
db fél kilogrammos tészta és 14 
csomag keksz kerül szétosztásra. 
Összesen 352 család részesül az 
adományban, amelyet a családse-
gítő és a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai osztanak ki – tájé-

koztatott Nagy Erika egészség-
ügyi, szociális és szegényügyi 
referens. Ezúttal is Lassu Tamás 
önkormányzati képviselő, illet-
ve a Palotaker Kft. biztosítot-
ta a telephelyet az adomány el-
helyezéséhez. A városunkban élő 
rászorulók éves szinten átlago-
san háromszor részesülhetnek az 
uniós élelmiszeradományban a 
karitászon keresztül, a 2007 óta 
fennálló gyümölcsöző kapcsolat 
eredményeként.
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Júniusi képviselő-testületi döntések
Június utolsó csütörtökén tar-
totta meg a nyári szünet előtt a 
munkaterv szerinti utolsó rendes 
ülését a várpalotai képviselő-
testület. a kevesebb napirendi 
pont megvitatása után már dél-
után befejeződött a tanácskozás.

A testületi ülés elején jelentet-
te be Németh Árpád polgármester 
Falussy Sándor képviselő frakcióve-
zetői posztjáról történő lemondá-
sát, és később napirendre került dr. 
Juhász Attila képviselő a Várpalotai 
Közüzemi Kft. felügyelőbizottsági 
tagságáról való lemondása is. 

Dr. Opsitos István, a 6. számú 
felnőtt háziorvosi körzet házior-
vosa még februárban kérte a fel-
adatátvállalási szerződésének mó-
dosítását, mivel az általa működte-
tett két inotai rendelőt nem tudja 
fenntartani. Megvizsgálva a lehe-
tőségeket a képviselők a mosta-
ni testületi ülésen úgy döntöttek, 
hogy támogatják a Készenléti la-
kótelepi rendelő fenntartását. Dr. 
Aschenbrenner Zsuzsanna március 
óta látja el ideiglenesen az 1. szá-
mú gyermekorvosi körzetet, június-
ra vált szükségessé a működési en-
gedély meghosszabbítása, amelyet 
a testület megszavazott. 

Az önkormányzat a szociális té-
ren született döntéseivel elsősor-
ban a hátrányos helyzetű lakosok 
körülményeit igyekszik javítani. Ér-
tékesíti az önkormányzati tulajdon-
ban álló, Dankó utcai garzonházat a 
Magyar Vöröskereszt Veszprém Me-
gyei Szervezete részére, akik szoci-
ális központ létrehozását tervezik 
a területen. A képviselő-testület 
a továbbiakban elhatározta, hogy 
a megváltozott munkaképességű, 
fogyatékkal élő személyek foglal-
koztatásának elősegítése érdeké-
ben együttműködési megállapodást 
köt a Hét-Kéz Szociális Szövetke-
zettel, és biztosítja a működéshez 
szükséges helyiséget számukra. A 
17 fő megváltozott munkaképessé-
gű várpalotai lakost foglalkoztató 
szombathelyi Főkefe Nonprofit Kft. 
Savaria Nett-Pack gyáregysége ké-
résére az önkormányzat anyagtáro-
lás céljából ingyenesen biztosít ga-
rázst a Tési-dombon.

A képviselő-testület a máju-
si ülésén fogadta el a város köz-
művelődési feladatairól szóló ön-
kormányzati rendeletet, amely tar-
talmazza a Városi Közművelődési 
Tanács létrehozását. Most megvá-
lasztásra került a tagság a város 
kulturális, vizuális, népművészeti, 

zenei, vallási területeit képviselő 
személyek részvételével. A testü-
let jóváhagyó döntése nyomán új 
szezonális jellegű nyitva tartással 
működik a Turisztikai Informáci-
ós Pont, mivel tevékenységi köre 
szükségessé teszi, hogy az idegen-
forgalmi főszezonban meghosszab-
bított ügyfélfogadási rendben mű-
ködjön. Eszerint az új nyitva tar-
tás hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 8.00–16.30-ig, szerdán 
8.00–17.00-ig, szombaton pedig 
9.00–12.00 óráig tart. 

Újra tárgyalásra került a 
Baglyas-zártkerti konténer kihelye-
zésének kérdése. Mostanra a köz-
üzemi kft. ügyvezetője kidolgozta 
a konténer üzemeltetésének fel-
tételeit, amely alapján elfogadásra 
került, hogy a Baglyas-zárkertben, 
ideiglenes jelleggel, a kommunális 
hulladék elhelyezése céljából július 
1-jétől hetente kétszer 1-1 db hul-
ladékgyűjtő konténer kerül kihelye-
zésre az egykori városszéli konté-
ner helyszínén.

A testület elé került a Magyar 
Motorkerékpár Kft. 2009. évi be-
számolója, amelyet azonban nem 
fogadtak el a képviselők. A kft. 
által létesítendő gyártóüzem épí-
tési beruházásáról szóló anyagot 

szintén elutasította a testület az 
ügyvezető jelenlétének hiánya mi-
att. Mázló Imre előzetesen jelez-
te, hogy csak a júliusi rendkívüli 
testületi ülésen tud megjelenni, a 
képviselők a megvitatás után bele-
egyeztek, hogy az ügyvezetőt ek-
kor hallgatják meg.

A testület elfogadta a pénzbe-
li és természetben nyújtott szoci-
ális és gyermekvédelmi ellátások-
ról szóló, valamint az állattartási 
önkormányzati rendelet terveze-
tét, a Térségi Népjóléti Gondozási 
Központot létrehozó megállapodás 
módosítását a szociális alapszol-
gáltatási formák tekintetében, és 
a képviselő-testület 2010. évi II. 
ülésszaka munkatervét. Beszámo-
lók is napirendre kerültek: a Ba-
kony Volán Zrt. 2009. évi, helyi 
járatú autóbuszok közlekedésével 
kapcsolatos tevékenységéről és a 
Palotasport Kft. 2009. évi működé-
séről, valamint üzleti tervéről. Mó-
dosult az önkormányzat közbeszer-
zési terve az intézményi és a közvi-
lágítási villamos áram beszerzésére 
vonatkozóan, és elfogadták az ön-
kormányzat 100%-os tulajdonában 
álló kft.-k belső ellenőrzési jelen-
téseit és intézkedési terveit.

GÁGó aNIta

a város vendégei voltak
szendrő, a Borsod-abaúj-Zemplén 
megyei kisváros megszenvedte az 
elmúlt időszak rendkívüli időjárá-
sát: a településen végighaladó fo-
lyó megáradt és óriási, eddig nem 
látott mennyiségű vízzel árasztotta 
el az utcákat. Házak dőltek össze, 
váltak lakhatatlanná, a folyó fe-
lett átívelő új híd leszakadt.

A közművelődésben és a ci-
vil szférában is tevékenykedő Vas-
kó Lászlóné ötlete, segítő szándé-
ka és szervezőmunkája nyomán 15 
szendrői gyermek érkezett Várpa-
lotára június közepén, hogy kicsit 
feledve a borzalmakat, egy hétig 
felszabadultan nyaralhassanak, él-
vezhessék a rengeteg felajánlás út-
ján létrejött színes programokat. A 

szervezés megkezdése után két nap-
pal már rengeteg segítség, felaján-
lás sorakozott fel a kezdeményezés 
mögé, szinte az egész hét programja 

pillanatok alatt összeállt, az ellátás-
hoz szükséges étkezés, szállás biz-
tosítva volt. Várpalota és kistérsége 
lakosai, a városvezetés, cégek, civi-

lek, magánszemélyek olyan módon 
álltak az ötlet megvalósulása mel-
lé, amely előzetesen szinte elkép-
zelhetetlen volt. A programok része 
volt többek között játékos vetélke-
dő a Trianon Múzeumban, íjászkodás 
és vacsora a Zúgó Nyilak Történelmi 
Íjász Egyesület meghívására, részt 
vettek a Szent Iván-éji mulatságon 
a művelődési házban, és megtekin-
tették a Thuri-várat. Városlődön a 
kalandpark nyújtott számukra feled-
hetetlen élményt, Tés és Pétfürdő 
szintén rengeteg programmal, ven-
déglátással, szórakozással várta 
a gyerekeket. A fiatalok kicsit ki-
kapcsolódva az elmúlt időszak ne-
hézségeiből nagyon jól érezték 
magukat Várpalotán. G. a.

FOtó: VarPalOtaI.Hu

a szendrõi Gyerekek ellátoGattak a trianon múzeumBa is
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a pszichológus válaszol

szexuális zavarok
A pszichoszomatika lényege, 

hogy számos olyan testi tünet ész-
lelhető, melyek hátterében egy-
értelműen lelki okok, feloldatlan 
konfliktusok tárhatók fel.  

A csökkent nemi vágy rendelle-
nesség a szexuális fantáziálás tartós 
hiánya és a nemi aktus gyenge kí-
vánása. A rendellenesség jellemző-
je a nemi élet iránti érdektelenség, 
még a szokásos erotikus helyzetek-
ben is. Ez társulhat gyermekkori 
vagy serdülőkori traumatizáló ese-
ményekhez, a szexuális fantáziálás 
elnyomásához vagy esetleg kórosan 
alacsony tesztoszteronszinthez (fér-
fiban, nőben egyaránt). A probléma 
gyakran az éveken át tartó normális 
szexuális vágyat követően jelentke-
zik. Hátterében a párkapcsolat el-
szürkülése, depresszió, a hormoná-
lis egyensúly felborulása, valamint  
különféle szerek használata állhat. 

A tanácsadás vagy a viselkedéste-
rápia, pl. az érzékeny hely techni-
ka  elősegítheti a partnerkapcsolat 
javulását. 

A gátolt orgazmus esetén a  nő-
nek vagy nincs orgazmusa, vagy  
később jelentkezik, mint azt ő vagy 
a partnere szeretné, vagy megfelelő 
ingerléssel is csak nehezen érhető 
el. Okai hasonlóak, mint a nemi iz-
galom zavara esetében. Egyes nők-
nél zavartalan az izgalom kialaku-
lása, de esetleg félnek „elmenni”, 
főleg közösülés kapcsán. Ennek oka 
lehet a gyönyörérzéshez társuló bű-
nösségi gondolat, vagy a partnerrel 
kapcsolatban a függőségtől való fé-
lelem. Az önkontroll elvesztésének 
a félelme is fennállhat.   

A fájdalmas közösülés a közösü-
lés közben a nemi szervekben vagy 
a kismedencében jelentkező fájda-
lomérzés. A nőknél sokkal gyako-

ribb.  A fájdalmas közösülés a be-
tegben szorongást, félelmet vált-
hat ki a közösüléssel szemben. A 
partner iránti harag vagy elutasítás 
egyéb lehetséges gondot von ma-
ga után, amivel esetleg foglalkoz-
ni kell. A rendellenesség testi vagy 
pszichés (pl. a hüvely görcsös ösz-
szehúzódása) okát fel kell tárni.

A késleltetett ejakuláció olyan 
állapot, amelyben a merevedés 
fennállása mellett a magömlés 
hosszabb ideig késlekedik. A kés-
leltetett ejakuláció nem gyakori. 
A kor előrehaladtával az orgazmus 
eléréséhez szükséges idő általában 
megnő. Bizonyos gyógyszerek káro-
san befolyásolhatják az ejakulációt.  
A pszichoterápiás kezelés viselke-
désterápiából áll, mely a szorongás 
csökkentését és az ejakuláció idő-
zítését segítő technikák elsajátítá-
sát jelenti.  

A korai magömlés  a behato-
lás előtti, alatti vagy azt követő-
en rövid időn belül bekövetkező 
ejakuláció. Serdülő fiúknál gyakran 
előfordul, amit fokozhat az a tudat, 
hogy a nemi élet bűnös dolog. Hoz-
zájárulhat a felfedezéstől, a partner 
teherbe ejtésétől, a nemi úton ter-
jedő betegségtől való félelem, és a 
teljesítményszorongás. Hasonló ag-
godalmak felnőttkorban is megma-
radhatnak, amit a kapcsolati prob-
lémák tovább növelhetnek. Eseten-
ként a korai ejakuláció hátterében 
súlyos pszichológiai probléma áll, 
melynek megoldásában a pszichote-
rápia jelentheti a megfelelő segítsé-
get.  Kérdéseiket a következô cím-
re várom: ignacz adrienn@gmail.
com.  Személyes  konzultáció, ta - 
nácsadás, magánrendelés: 06 (20) 
358-3978

IGNÁCZ aDrIeNN
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Megkérdeztük...
Hová megy 
nyaralni?

adrián Gergely tanuló
Egy hétig hittantáborban le-

szek és szokás szerint családdal 
megyünk kirándulni. Általában tú-
rákat szervezünk a Bakonyba vagy 
lemegyünk strandolni a Balatonra. 
A helyi napközis táborban nagyon 
jól érzem magam, mert sok prog-
ramon vehetünk részt, bejárjuk a 
környező településeket és sokféle 
versenyt szervezünk.

lénárt Krisztina
Most napközis táborban veszek 

részt, voltunk harci túrán, stran-
doltunk Agárdon és már nagyon 
várom, hogy menjünk koncertre. 
Ezután pedig még megyek ifjúsá-
gi táborba és a családdal is bizto-
san szervezünk közös programokat 
a közelben.

Kenéz rita
Vándortáborba megyek, ahogy 

az előző években is, most napkö-
zis táborba járok, voltunk már az 
inotai tónál, Jásdon és itt a kö-
zelben kirándultunk. Szüleimmel 
itt az országon belül szoktunk 
egy-egy alkalommal ellátogatni 
más városokba, talán idén is me-
gyünk.

BalÁZs KIttI

Németh Árpád, Várpalota pol-
gármestere és Pál Károly, a pol-
gármesteri kabinetiroda veze-
tője tartott sajtótájékoztatót a 
közép-dunántúli operatív prog-
ramban a tési-domb szociális 
városrehabilitációjára nyert pá-
lyázat részleteiről június 21-én, 
a városházán.

– Várpalota Város Önkormány-
zata második legnagyobb si-
kert elért pályázata a szociá-
lis városrehabilitációs program, 
amelynek a tárgya a Tési-domb 
egyik legrégebbi, az 1950-es évek 
közepén épült tömbje, nevezete-
sen az Erdődy Pálffy Tamás, a Ba-
kony, a Bátorkő és a Hegyhát utca 
által határolt terület, illetve a Fel-
sőmajor és a Kastélydomb környé-
ki rész – mondta bevezetőjében a 
polgármester. A teljes elnyert ösz-
szeg 479 097 107 forint. – A Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség írta 
ki a pályázatot 2008-ban, amely-
re jelentkezett Várpalota város is. 
A sikeres első forduló és a máso-
dik fordulós anyag beadása után, 
2010. június 16-án kaptuk meg az 
értesítést a nyertes pályázatról – 
közölte Pál Károly.

Az eredményes pályázat elké-
szítése során bevonták az összes 
társadalmi, gazdasági szereplőt a 
városból, folyamatosan egyeztet-
ve a Regionális Fejlesztési Ügy-
nökséggel és a Regionális Opera-
tív Programok Irányító Hatóságá-
val is. A pályázat elkészítésének 
első lépése helyzetelemzés volt, 
amely során sikerült azonosíta-

ni a problématerületeket. A tési-
dombi akcióterület kiválasztásá-
nak feltételei az alacsony szintű 
iskolázottság, alacsony gazdasági 
aktivitás és a magas munkanélkü-
liség voltak. A fő cél az akcióte-
rület infrastrukturális és szociális 
leszakadásának megelőzése, ezen 
belül pedig az infrastruktúra fej-
lesztése és a szociális felzárkóz-
tatás elősegítése.

A tervezett fejlesztések első 
csoportja a fizikálisan megvaló-
suló infrastrukturális beruházá-
sok, ezek közül tíz társasház hom-
lokzati és tetőfelújítása, közte-
rület-rendezés, többgenerációs 
közösségi park, parkolófelületek 
kialakítása, a Kastélydomb utca 
kiszélesítése, járda építése, jár-
dafelújítások a Waldstein, Rutsek 
P. utcában, közösségi tér kialakí-

tása a Bakony és Erdődy utca sar-
kán, valamint egy játéktér kialakí-
tása az Erdődy és a Kastélydomb 
utca területén. A fejlesztések má-
sodik csoportját azok a beruházá-
sok alkotják (foglalkoztatást és a 
társadalmi beilleszkedést segítő 
képzési csomag), amelyek nem fi-
zikálisan valósulnak meg, ugyan-
akkor nagy szerepük van az adott 
társadalom szociális felzárkózta-
tásában. A pályázati megvalósí-
tást végző konzorcium tagjai: az 
önkormányzat, mint konzorcium-
vezető, az érintett társasházak, a 
közterület-felügyelet, a Várpalo-
tai Rendőrkapitányság, Szindbád 
Nonprofit Kft. és az önkormányzat 
cégei, valamint a Várpalotai Pol-
gárőrség, és civil szervezetek.

G. a.
FOtó: erDõHÁtI

Várpalota Város Önkormányzata az elmúlt három évben az alábbi 
pályázatokat nyerte el európai uniós részfinanszírozásból, amely 
összességében mintegy 1,4 milliárd forintot jelent a városnak:
–  Pedagógusképzés a Lurkó Kuckó Óvodában és Tagintézményei-

ben – 8 millió forint
–  A Thuri-vár látogatóbarát fejlesztése és funkcióbővítő felújítá-

sa – 624 millió forint
– Városi könyvtár – 25 millió forint
– Ringató Bölcsőde kapacitásbővítő felújítása – 80 millió forint
– Polgármesteri hivatal akadálymentesítése – 7 millió forint
– Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése – 9 millió forint
– Városrehabilitáció – 479 millió forint
– Komposztálási program – 2 és fél millió forint
–  Kompetencia alapú oktatás különböző városi intézményekben 

– 79 millió forint
– Szemünk fénye program 24 intézményben – 92 millió forint

Fejlesztés a tési-dombon
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Újraindulhat 
a bányaipari képzés
e témában tartottak konferenci-
át a közelmúltban Budapesten, 
amelyen Németh Árpád, Várpa-
lota polgármestere, valamint 
a bányaipar, a munkaügy és a 
szakoktatás területén jártas 
szakemberek vettek részt, hogy 
megvitassák a bányaipari szak-
képzés újraindításának lehető-
ségét és szükségességét.

A Közép-magyarországi Regio-
nális Munkaügyi Központban meg-
tartott, Bányaipari szakképzés új-
raindítása Várpalotán című kon-
ferencia kezdetén, miután Szántó 
Zoltán, a Közép-dunántúli Regio-
nális Munkaügyi Központ székes-
fehérvári vezetője köszöntötte 
a megjelenteket, Németh Géza 
nyugdíjas mérnök-tanár, igazgató 
vázolta fel a bányászat és szak-
képzés történetét a kezdetektől. – 
A magyar bányászat legnagyobb, 
igazi korszaka a 20. században 
bontakozott ki. A bányaipari is-
meretek átadása az 1950-es évek-
ben kezdődött, az iskolai hálózat 
kiépítésével. Ekkor 19 vájáriskola, 
technikumi, főiskolai, egyetemi 
képzések működtek Magyarorszá-
gon. A 20. század végére azonban 
az ásványok, kőzetek kutatása, 
feltárása és feldolgozása magán-
kézbe került, szakemberhiány ala-
kult ki, mivel az üzemek megszün-
tetésekor a személyi állományt 
előnyugdíjazták. Közel 60 ezer 
ember hiányzik a bányaipar terü-
letéről – emelte ki Németh Géza.  
A bányaipari szakképzés tehát tel-
jes egészében hiányzik a szakte-
rületről, amelyre azonban vélemé-
nye szerint nagy szükség lenne. 

Szabados Gábor, az Országos 
Magyar Bányászati és Földtani Hi-
vatal elnöke a bányahatóság elvá-
rásairól Feladatok az újraindítan-
dó szakoktatásban címmel tartott 
előadást, amely során arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy ponto-
san körbe kell járni, szükség van-e 

bányászokra Magyarországon. Ezt 
követően a bányaipari szakmai 
utánpótlás szükségességéről be-
szélt Beöthy-Fehér Szabolcs, a 
Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezetének tagja, aki sze-
rint nem szabad hagyni, hogy a 
bányászati szakmakultúra kihal-
jon, hiszen szükség lesz a bányák-
ra és szakemberekre a jövőben is, 
különösen az orosz gáztól való 
függés csökkentése okán. 

Nagy László, a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Intézet 
főigazgatója az egységes minőség-
irányítási keretrendszer bevezeté-
séről szólt, majd Németh Árpád, 
Várpalota polgármestere A bányá-
szati szakképzésről városunkban 
címmel tartott előadást. – 1876–
1996-ig városunk nap mint nap a 
bányászatról szólt. Mai napig van-
nak szervezetek, amelyek őrzik a 
bányászati múltat. Ha bányászat-
ra szükség van, akkor meg kell te-
remteni a szakképzését is – hang-
súlyozta Németh Árpád, majd ő is 
kitért a gáztól való függőségünk 
kialakulására, és kiemelte, hogy 
nagyon fontos lenne a kiszolgál-
tatottság mértékének csökkenté-
se. A polgármester kérte a szak-
emberek támogatását, és kifejez-
te, hogy a kétségek tisztázása után 
újra megkezdődhet a magyarorszá-
gi és ezen belül a várpalotai szék-
helyű bányászati képzés. A bányá-
szat 5-10 éven belül indulhat új-
ra Várpalotán. A tervek szerint a 
kibányászott szenet egy pirolízis 
technikával működő erőmű dol-
gozná fel, amely megvalósításáról 
már tárgyalásokat folytat az önkor-
mányzat. A konferencia befejezé-
seképpen a regionális munkaügyi 
központok képviselői mondták el 
véleményüket, akik egyetértettek 
abban, hogy támogatni kell a bá-
nyaipari szakképzést, ha a munka-
erőpiacon megjelenik az igény bá-
nyászati szakemberek iránt.

GÁGó 

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

Újra „divat” az ittas vezetés 
Súlyos sérüléseket szenvedett egy segédmotoros június 25-én éjjel fél-

tizenegykor Pétfürdőn. A 20 éves helyi férfi a Liszt Ferenc utcában haladt, 
amikor egy balos kanyarban letért a jobb oldali padkára, és a füves terüle-
ten a motor megcsúszott majd felborult. Az ittas férfi 8 napon túl gyógyuló, 
súlyos sérüléseket szenvedett. Ittasan okozott balesetet egy 55 éves palo-
tai férfi is a Waldstein J. út és Újlaky út kereszteződésénél június 21-én ko-
ra délután. Az ittas vezető túl nagy ívben próbálta bevenni a jobbos kanyart 
és nekiütközött a kereszteződésben szabályosan közlekedő, vele szembejövő 
kocsi bal oldalának. Ittasan borult kocsijával az árokba egy másik várpalotai 
férfi is, aki Ősi irányába haladt június 26-án este kilenc óra körül. A 30 éves 
sofőr a Beszállótól 200 méterre elvesztette uralmát a kocsi felett és a jobb 
oldali árokba vágódott.

Veszprémben csórtak, Palotán meglettek   
A bolti lopás bejelentése után néhány perccel elfogták a rendőrök az au-

tóval menekülő két nőt. Egy veszprémi üzletközpont ruházati boltjának ve-
zetője június 23-án délután fél egykor jelentett be lopást. A rendőrség ügye-
letese azonnal kiadta rádión a körözést a vélt elkövetők ellen, akik egy bor-
dó Opel Astrával menekültek el. A kocsit néhány percen belül megállították 
a 8-as főúton, városunk külterületén és az autóban ülő két nőt előállították 
a Veszprémi Rendőrkapitányságra. Csomagjaik átvizsgálása során megtalálták 
az üzletből eltűnt ruházati cikkeket. A két győri nőt korábban már többször 
elkapták hasonló bűncselekmények miatt. Lopás miatt indult ellenük eljárás 
a Veszprémi Rendőrkapitányságon.

Kombájn ütközött finn motorossal
Sóly irányából Hajmáskér felé haladó aratógép a 8-as számú főút keresz-

teződéséhez érve nem adta meg az elsőbbséget a balról érkező, Várpalota 
felé tartó motorosnak június 30-án délben. Csodával határos módon sérü-
lésmentesen úszta meg a szabályosan közlekedő finn motoros a kombájnnal 
való ütközést.

Interneten akart autót vásárolni
Ismeretlen tettes ellen csalás miatt indult eljárás a rendőrkapitánysá-

gon június 30-án, ugyanis nem küldték meg a vásárlónak az egyik internetes 
hirdetőoldalon 1300 euróban megalkudott Alfa Romeót. Az eladó kérésének 
megfelelően a várpalotai nő a vételárat elutalta egy angliai bankba, a hirdető 
pedig azt ígérte, hogy a pénz megérkezte után, de legkésőbb június 27-ig egy 
szállítócég elhozza a városba a megvásárolt autót. Mivel a kocsi nem érkezett 
meg, a hirdető pedig többé nem érhető el, a nő feljelentést tett.

Motorosra vadászott az őz
A mentőszolgálat ügyeletese értesítette a rendőrséget a június 24-én dél-

után fél hatkor Várpalota-Inota térségében történt balesetről, miszerint egy 
motoros vadat ütött el. Az 56 éves székesfehérvári férfi elé hirtelen egy őz 
ugrott az úttestre, már nem volt ideje kikerülni és elütötte azt. A motorral a 
férfi elcsúszott, mely következtében  hámsérüléseket szenvedett. A helyszí-
nen elpusztult vad elszállításáról az illetékes vadásztársaság gondoskodott. 

számítógépet loptak 
Betöréses lopás miatt nyomoznak a rendőrök ismeretlen tettes ellen, aki 

június 28-án betörte az ősi önkormányzat tulajdonában lévő könyvtár és 
családsegítő szolgálat épületének az ablakát és onnan számítógépeket lo-
pott el.  

BalÁZs KIttI

rendőrségi hírek



[ 2010. július 8. ] 7

emléktábla avatása

Kinevezték a helyi rendőrkapitányt

Ingyenes táboroztatás

Dr. Csányi Zoltán rendőr alezre-
des 2009. november 16. óta megbí-
zott vezetőként irányította a kapi-
tányság működését. Bolcsik Zoltán 
rendőr dandártábornok, megyei fő-

kapitány a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság július 2-ai állomány-
gyűlésén hivatalosan kinevezte dr. 
Csányi Zoltánt a Várpalotai Rendőr-
kapitányság vezetőjének.

két évvel ezelőtt, július 8-án traGikus véGe lett az ilcon kft. aznapi délutános 
műszakjának: eGy ámokfutó halálra Gázolta a munka után az autóBuszra várakozó 
csáfordi pétert és márcsik Gyulát. a szörnyű Baleset helyszínét azóta emléktáB-
la jelzi, amelyet jákli tivadar önkormányzati képviselő eGyéni képviselői keretéBől 
finanszírozott örökzöld Bokor és viráG díszíti. idén talaBér márta orszáGGyűlési 
képviselő, jákli tivadar, valamint a hozzátartozók, munkatársak és ismerősök em-
lékeztek meG a fájdalmas évfordulóról, amelyen az önkormányzati képviselő Gondo-
latai mellet GáGó zsolt Gitárral kísért dala hanGzott fel.

Az Európai Szociális Alap tá-
mogatásával húszmillió forintot 
nyert el a Gyermekjóléti Szolgá-
lat, ennek fejében, ahogy a tava-
lyi évben, idén is teljesen ingye-
nes nyári napközis táborban vehet 
részt étkeztetéssel együtt három 
hétig összesen 240 gyermek. Min-
den nap más és más programokat 
szerveznek, köztük malomlátoga-

tás, mozi, akadályverseny, stran-
dolás, csoportfoglalkozás és kon-
cert is szerepel. Városunkon kívül 
négy településről, Tésről, Jásdról, 
Ősiből és Ösküről érkeznek 6–18 
éves korig gyerekek, akik minden 
reggel az ifjúsági házban gyüle-
keznek, majd indulnak tovább és 
töltenek el egy-egy kellemes na-
pot együtt.

Zöld kisokos
a kényelmünket szolgáló bútorok 
között vannak olyanokat, ame-
lyek a környezetbarát látszat-
tal szöges ellentétben veszélyes 
anyagokat tartalmaznak és je-
lentős környezetterhelést okozva 
készülnek. számtalan lehetőség 
van azonban arra, hogy vásárlás-
kor környezetbarát termékeket 
válasszunk, illetve a körülöttünk 
lévő bútorokat még a szemétte-
lepre kerüléstől is megmentsük. 

Széles körben elterjedt a lami-
nált faforgácslapok használata iro-
dában, otthonban egyaránt, ennek 
ellenére sokan nincsenek tisztában 
azzal, hogy ezen az anyagon való-
jában műanyag bevonat van, a bel-
seje pedig összepréselt és oldósze-
res ragasztóval rögzített faforgács-
ból készül, belőle nagy mennyiségű, 
egészségre káros formaldehid áram-
lik ki. A forgácslap rosszul tűri a 
megmunkálást, így a nagyon gyako-
ri roncsolódás miatt sokkal gyorsab-
ban kerül a hulladéklerakókra, mint 
a fa. Kazánban, otthon égetni pe-
dig kifejezetten tilos a műgyantát, 
műanyagot, festéket tartalmazó fa-
rostlemezt, rétegelt lemezt, bútort 
és nyílászárót. A fa jóval tartósabb, 
sokkal inkább vízálló, jobban sze-
relhető. A legtöbb ma kapható fa-
bútort is műanyag alapú ragasz-
tókkal állítják össze, ezért inkább 
a fém szerelvényekkel összeállított 
fabútort ajánlatos megvásárolni.

A felületkezelő anyagok közül 
az oldószeres lakkokat és festéke-
ket veszélyesanyag-, esetenként 
nehézfémtartalmuk miatt kerüljük. 
Nagyon sok helyen kapható ma már 

környezetbarát pác, vizes akrill fes-
ték és vízbázisú vagy UV-re kemé-
nyedő lakk. Az ülőfelületek borítá-
sánál nem árt tudni, hogy a poli-
uretán töltelék környezetszennye-
ző. Huzatot lehetőleg lenvászonból 
válasszunk, mert az természetes és 
tartós. Amennyiben magunk készít-
jük, használjunk fel hozzá minél 
több anyagvéget, maradékot. Bú-
torvásárláskor ügyeljünk arra, hogy 
minél tartósabb terméket válasz-
szunk. Álljon a bútor több darab-
ból, legyen szétszedhető, és minél 
kevesebb anyagféleségből készül-
jön, mert így könnyebb a termék új-
rahasznosítása. Amennyiben nem a 
véglegesnek szánt otthonunkba vá-
sárolunk, olyan nagy bútorokat ke-
ressünk, amelyek formája, színvilá-
ga semleges, és inkább saját készí-
tésű dekorációval dobjuk fel, mert 
így a bútor egy új otthonban köny-
nyedén kaphat új „ruhát”. A lomta-
lanítások során kitett bútorok jelen-
tős része még használható lenne.

Az idő előtti hulladékképződést 
azzal is segítjük, ha használt bútort 
vásárolunk. Ha megsérülnek, elrom-
lanak, akkor se dobjuk ki, inkább 
javíttassuk, keressünk mesterem-
bereket. A bennünket már kiszol-
gált bútorokat adjuk tovább, akár a 
használt cikkek piacán. A tévében, 
a kézműves magazinokban rengeteg 
olyan ötlet van, amelynek segítsé-
gével felújíthatjuk bútorainkat. A 
legújabb környezetbarát innováció 
a kartonból készült bútor, amely a 
terhelhetőségét tekintve sokszor a 
keményfákkal vetekedik. Száz szá-
zalékban újrahasznosított anyagból 
van, és esztétikai élményt is nyújt.

ÁllÁsPÁlYÁZat
A Bán Aladár Általános Iskola és Tagiskolája Rákóczi Telepi Tagiskola pályá-
zatot hirdet Rákóczi Telepi Tagiskola könyvtár–magyar szakos tanár mun-
kakör betöltésére. 

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyesen lé-
vő dolgozó helyettesítéséig tartó közalkalmazotti jogviszony.

a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 5-6. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tanítása, nem szak-
rendszerű oktatás, könyvtáros tanári feladatok ellátása 

Pályázati feltételek: főiskolai, informatikus könyvtáros–magyar szak; ál-
talános iskolai tanításban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be. 
a pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 15. 
a pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.varpalota.hu – 2010. június 25., http://rtai.fw.hu – 2010. június 28.
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retro színház
(Inota, Béke Művelődési Ház)

retro bérlet 2010/2011

ray Cooney
A MInIszter FélreléP

– vígjáték –

eisemann Mihály–zágon István–somogyi Gyula
FeKete Péter

– operettbohózat –

MIénK ez A CIrKUsz
– cirkuszmusical az LGT dalaiból –

bolDoG IDŐ
– musical Zorán dalaiból –

Paul Portner
hAJMeresztŐ

– bűnügyi társasjáték –
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

 

A bérlet ára: felnőtt 9000 Ft, nyugdíjas és ifjúsági 6000 Ft.

Jegyiroda – Információ: Pannon Várszínház Jegyiroda
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200, 30/396-33-98

Tel./fax: 88/563-201 e-mail: pannonjegy@infornax.hu – www.pannonvarszinhaz.hu 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

Dzsungel könyve a retróban
Július 17-én, szombaton este 
7 órától a Pannon Várszínház 
újabb fergeteges musicallel várja 
a retro színház közönségét. Dés 
lászló egyik legkedveltebb zenés 
darabja, a Dzsungel könyve ga-
rantáltan minden korosztálynak 
szívébe belopja majd magát. 

A Kipling-regény alapján ké-
szült rendkívül népszerű musical a 
dzsungelt, mint emberi társadal-
munk tükörképét értelmezi. Ebben 
a valóságban az emberi tulajdon-
ságokkal felruházott vadak létünk 
jobbik felét képviselik: kemények 
de őszinték, a dzsungeltársadalom 
a természet áthághatatlan, szigo-
rú törvényei szerint él. Az itt fel-
nevelkedő Maugli megvívja nagy 
küzdelmeit, de az emberi társa-
dalom számító, sokszor aljas erő-
ivel szemben csaknem alulmarad. 
Ám egy, csak a homo sapiensre 
jellemző erő mégis visszahívja az 

emberek közösségébe: a szerelem. 
A darab megrázó fináléjában egy 
új emberpár, korunk Ádámja és 
Évája áll szemben a megváltásra 
váró világgal. Az izgalmas és szép 
jelenetek zenei világa megrázó, 
felemelő és sokszor ellenállhatat-
lan humorral teli. A dalok, a szö-

vegek ironikus rétege fergeteges 
szövegpoénokkal, kiemelkedő ze-
nei stílusparódiákkal valósul meg. 
A dzsungel könyve azon ritka 
produkciók egyike, mely minde-
nekelőtt az ifjúságnak szól, ám 
életmodell jellege minden kor-
osztály számára alapvető felis-

meréseket, élményeket, katarzist 
nyújt. (A musical Rudyard Kip-
ling azonos című könyvén alapul.) 
Az eredeti színpadi változat kiala-
kításában közreműködött Hegedűs 
D. Géza és Radnóti Zsuzsa. 

FüssY aNGéla
FOtó: PaNNON VÁrsZíNHÁZ

jelenet a dzsunGel könyve előadásBól
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Programajánlók, közérdekû információk
BaGlYas
Várpalota, Hidegvölgyi u.–Fecske. u.
10-én 9 órától Baglyasi juliális.
INOta, BéKe MűVelőDésI HÁZ
Inota, Radnóti utca
17-én, szombaton 19 órakor Dzsungel 

könyve
KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Képzõmûvészeti kiállítás a ka ma ra ga lé-

riában. Kiállító művészek: Farkas Ist-
ván, Holányi Julianna, Nagy Carmen, 
Papp János, Pásztor János, Somogyi 
László, Tatár Antal, Vámos Sándor. 
A galéria megtekinthető a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt.

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep-
nap 8 (gregorián mise), 10 és 18 óra. 

Minden hónap elsô vasárnapján 15 óra 
litánia, 16.30 g. k. szentmise. 

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

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

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

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

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

Hozzávalók: 15 dkg bacon sza-
lonna, 1 kis fej vöröshagyma, 1 to-
jás, 1 bögre tej, 1/4 bögre étolaj, 
2 bögre liszt, 2 teáskanál sütőpor, 
2 evőkanál apróra vágott petrezse-
lyem, 1 kiskanál bazsalikom, 1 kis-
kanál oregano, 10 dkg reszelt sajt

Elkészítés: A szalonnát ap-
ró kockákra vágjuk, közepes lán-
gon ropogósra sütjük és hagyjuk 
kihűlni. A hagymát megtisztítjuk 
és finomra aprítjuk, majd olajon 
5-6 perc alatt megdinszteljük. A 

tojást kissé felverjük és a tejet 
hozzáöntjük, a lisztet a sütőpor-
ral, a fűszerekkel és a reszelt sajt-
tal összekeverjük. Az így elkészí-
tett hozzávalókat (a szalonnát és 
a hagymát is) a tojásos tejbe dol-
gozzuk. A muffinsütőt kikenjük 
és megtöltjük a masszával. Kis-
kanállal a tetejüket elsimítjuk, 
majd előmelegített sütőben, kö-
zepes lángnál (190 °C-on) kb. 20 
perc alatt megsütjük. A formában 
hagyjuk hűlni, majd még melegen 
tálaljuk.

recept(t)úra

Hagymás-szalonnás muffin

Humorzsák
– Te Gazsi, oszt hol dolgozol?
– Sehol.
– Ott ne hagyd!

– Múlt éjjel nagyon magam alatt voltam, ezért felhívtam a Lelki 
Segély vonalat. Egy pakisztáni call-centerhez kapcsolt, mondtam, 
hogy öngyilkos leszek. Erre nagyon izgatottak lettek, és megkérdez-
ték, hogy tudok-e teherautót vezetni...

– Vettem egy házat az autópálya mellett. Abszolút nem zavaró, ha 
megszokod, hogy százharminccal kell kiállni a garázsból.

Egy falka farkas üldöz két nyuszit, akik bemenekülnek a sűrű bozót-
ba előlük. Miután a farkasok nem tágítanak, a fiú nyuszi odafordul 
a lány nyuszihoz: – Szerinted próbáljunk meg elfutni előlük, vagy 
várjunk pár napot, amíg létszámban föléjük kerekedünk?

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): július 22-én 

8–18 óráig szárazföldi lövészet.

UNIQA viharjelző rendszer – új, exkluzív szolgáltatás
Szélsőségesen rossz időjárás esetén időben ellátjuk Önt. 

Az Ön lakóhelyére vonatkozóan előrejelzésekkel, melyeket 
SMS és/vagy e-mail formájában küldünk Önnek. Minden Casco, 

Multipartner vagy lakásbiztosítási szerződéssel rendelkező 
lakossági ügyfelünk számára teljesen ingyenes!

Az új generáció
  biztosítója

Tájékoztatom, ha érdekli! Hívja a 06/70 941-5698

július 17-én 19 órakor

Dzsungel könyve

Szeretettel hívjuk és várjuk 2010. július 10-én tartandó

„Baglyasi júliálisra”
Egy nap a nehéz sorsú gyermekekért...

Helyszín: Baglyas,
Hidegvölgyi u.–Fecske u. 

A programok és a fõzõverseny 
9 órakor kezdõdnek.

Programok: karaokeverseny,
ringlis, játszóház, tombola...

Szervezõk: Szancsó Klub Civil
Szervezet, Hét-kéz Szociális Szövetkezet,
Családsegítõ Szolgálat, Támogató Szolgálat
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Felelősséggel a városképért
a városüzemeltetés a városi köz-
üzemi feladatok tavalyi átszer-
vezése óta működik a Várpalotai 
Közüzemi Kft. részlegeként. a si-
kerek, eredmények mellett időn-
ként nehézségek is akadályozzák 
a munkálatokat, ide sorolandó az 
utóbbi idők extrém időjárása is. 
e témáról beszélgettünk Németh 
Balázzsal, a városüzemeltetési 
részleg vezetőjével. 

– Milyen feladatokat lát el a vá-
rosüzemeltetés?

– A tavalyi átszervezés óta ke-
vesebb főállású dolgozóval látunk 
el egyre több feladatot. Virág-
ágyak gondozása, pázsit- és egyéb 
zöldterület-fenntartás, növényvé-
delmi kezelés, köztisztasági fel-
adatok, utcabútorok, KRESZ-táb-
lák karbantartása, pótlása, asz-
faltozás, útjelek felfestése, hó-, 
síkosságmentesítés, gyepmeste-
ri tevékenység, temetőfenntartás 

tartozik többek között a feladata-
ink közé, de szinte naponta érke-
zik segítségkérés főként intézmé-
nyek részéről. Tevékenységeinket 
sikeresen láttuk el az évben ki-
sebb költségvetési keret ellenére, 
Várpalotának szerezve ezzel elis-
merést. Cégünk, és ezzel városunk 
bevételét fogják növelni a most 
induló új szolgáltatásaink is: na-
pokon belül megnyílik a virágüzle-
tünk, és hamarosan indul a temet-
kezési szolgáltatásunk is.

– Milyen többletmunkát jelen-
tett a viharos időjárás?

– Rendkívüli időjárás uralko-
dott az elmúlt időszakban, nagy 
szélviharok, rengeteg csapadék, 
ezek miatt mintegy két hét ki-
esett az effektív munkavégzésből. 
Kollégáim mintegy 200 ezer kilo-
gramm kaszálékot szállítottak be, 
és közel hatvan helyszínen vág-
tunk ki veszélyessé vált fát a viha-
rok után. Az önkormányzattal kö-

tött szerződés alapján a belváros-
ban a kaszálékot a fűnyírással egy 
munkafázisban kell eltávolítani, a 
lakótelepek környékén a harma-
dik, a külterjes területeken pedig 
az ötödik napon kell elszállítani a 
kaszálékot (a levágott fű veszít a 
nedvességéből, térfogatából, ha-
tékonyabb szállítani). Jelenleg a 
Várpalotai Közüzemi Kft. szinte 
minden részlege segíti a városüze-
meltetés munkáját, mindezt azért, 
hogy városunk lakói, és vendége-
ink jól érezzék magukat parkjaink-
ban, tereinken. Innen is köszönöm 
kollégáim áldozatos munkáját. 

– Mindeközben hogy sikerül a 
közcélú dolgozók foglalkoztatását 
megszervezni?

– A korábban említett szol-
gáltatási szerződésben szerep-
lő feladataink ellátásához közcé-
lú dolgozókat alkalmazhatunk, az 
ő munkáltatója az önkormányzat. 
Jelenleg 92 közcélú munkás dol-

gozik nálunk, közülük sokan ré-
gen kiestek a munka világából, 
vagy soha nem értek el oda, emi-
att szinte folyamatosan mellettük 
kell lenni, irányítani, vigyázni kell 
őket, ez nagyon nagy feladat. Az  
Út a munkába közmunkaprogram-
mal kapcsolatban az egyik legfon-
tosabb eredmény az kell hogy le-
gyen, hogy közülük minél többen 
visszataláljanak a normális munka 
világába. Nagyon jó érzés, amikor 
azért keres meg egy közcélú kollé-
ga, hogy elköszönjön, mert leszá-
mol tőlünk, állást talált, ezáltal 
vissza tud illeszkedni szakmailag, 
erkölcsileg, anyagilag a társada-
lomba. Kérem a várpalotai polgá-
rokat, hogy úgy tekintsenek ezek-
re az emberekre, mint akik tisztává 
varázsolják naponta városunkat, és 
töménytelen mennyiségű szeme-
tet szednek össze, és szállítanak 
el a Várpalotai Közüzemi Kft. hul-
ladéktelepére, nap mint nap. (x)

A Várpalotai Közüzemi Kft. pályázat útján bérbe kívánja 
adni az alábbi nem lakás célú ingatlanokat:
1.)  Várpalota, Szabadság tér 7. szám alatti 150/1/A/23 hrsz.-ú  218,75 m2-es 

üzlethelyiséget. Az üzlet a belvárosban található, a homlokzata a Hunyadi 
Mátyás téren álló Thury várra néz. A helyiségek bérbeadása: az idegen-
forgalom fejlesztése érdekében, színvonalas étterem, kávézó, cukrászda 
kialakítás és üzemeltetés, vagy színvonalas áruk kereskedése céljára.

A pályázati biztosíték összege: 381 500 Ft + 25% áfa, összesen: 476 875 Ft.

2.)  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.

3.)  Várpalota, (Inota)  Polyán u. 2. szám alatt található 3746 hrsz.-ú 44 m2-es 
helyiségrészt. A helyiség bérbeadása: oktatás, kulturális, EÜ- szolgáltatás, 
vagy egyéb tevékenység céljára.

A pályázati biztosíték összege: 29 040 Ft+25% áfa, összesen: 36 300 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2010. 07. 21-én 12 óráig, a Várpa-
lotai Közüzemi Kft. (8100. Várpalota, Fehérvári u. 7.) Ingatlankezelés irodája.

A pályázati tárgyalás ideje, helye: 2010. 07. 22-én 11 óra, Várpalotai 
Közüzemi Kft. (Várpalota, Fehérvári u. 7.)  I. emeleti tanácsterme 

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra 
vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: 2010. 07. 05-től 10 000 Ft 
ellenében a Várpalotai Közüzemi Kft. Ingatlankezelés irodájában. Telefon: 
88/592-119.

A nyilvános pályázat előtt a helyiségek meg-
tekinthetők 2010. 07. 06-én a pályázati kiírás-
ban 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

Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdôvel határolt, 800–900 m2 méretû, 

közmûvesítés alatt álló (víz, csatorna, villany)

építési telkek leköthetők.
 

70/330-54-27 
70/339-21-59

A három telek 
kettõre is 

összevonható.
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S A J N Á L K O Z Á S
Ezen nyilatkozatomban elismerem, hogy a 2010. január 7. napján 
Németh Árpád polgármesternek, Katona Csaba alpolgármesternek, 
Deák Istvánné volt országgyűlési képviselőnek, Várpalota Város 
Önkormányzata Képviselő-testületi tagjainak és Németh Balázs-
nak e-mailban megküldött levelemben, amelyben a közérdekből 
különböző kérdéseket vetettem fel, a Közüzemi Kft. személyiségi 
jogát sértő megfogalmazásokat tettem. A jövőben hasonló jellegű 
magatartásoktól tartózkodom.

A kft. személyiségi jogát sértő megfogalmazások miatt sajnálkozá-
somat fejezem ki, s egyben elnézést kérek. 
       

Szederkényi Attila 

Új hulladékkezelő központ 
Királyszentistvánon 

Az új létesítmény fogadja a megye 158 településének kommunális 
hulladékát 2011 január elsejétől. A beruházást Czaun János, Veszprém 
alpolgármestere,  a társulás elnöke ismertette a megyei településeket 
képviselők előtt az új telephely csarnokának avatásakor. Veszprém me-
gye területén öt hulladékgyűjtő helyet építettek ki: Veszprémben, Ajkán, 
Balatonfüreden, Tapolcán és Pápán, ahol tömörítik-préselik a hulladékot, 
majd Királyszentistvánra viszik a további szelektív feldolgozásra. Az ér-
lelés 21 napig tart, majd az így  nyert újrahasznosítható szerves anya-
gokat a külső tárolókba helyezik. A telep annyira modern, hogy ha bár-
milyen szennyeződés jelentkezne a talajban, akkor 2,5 méter sugarú kör-
ben az elektromos műszerek azonnal jelezni fogják. A telep működését 
huszonöt évre tervezték, amit követően egy szomszédos területen újabb 
huszonöt évvel meg lehet hosszabbítani. A próbaüzem 2010 utolsó há-
rom hónapjában indul. A projekt teljes bekerülési költsége kilencmillárd 
forint. A hulladéklerakó évi kapacitása eléri a 120 ezer tonnát.

Megyei képviselők adománya
Egymillió-negyvenötezer forint pénzadományt vittek a minap a 

Veszprém Megyei Közgyűlés képviselői a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Ongára. Lasztovicza Jenő megyei elnök az utóbbi megyegyűlésen jelen-
tette be, hogy gyűjtést szerveznek az árvízzel sújtott települések meg-
segítésére, melyhez a közgyűlés több tagja is csatlakozott. A képviselők 
saját pénzükből adakoztak. Arról, hogy mely településre juttatják el a 
Veszprém megyeiek az adományt, a két megye főjegyzője egyeztetett.  

A több mint egymillió forintot a Polgárdy Imre alelnök, Kovács Nor-
bert elnöki főtanácsadó, valamint Lévai József, az MSZP-frakció képvi-
seletében adta át Madzin Tibornak, az ötezer lakosú Onga polgármeste-
rének, majd valamennyien megtekintették az elárasztott területeket.

Kevesebb képviselő lesz
A cél, hogy ezentúl kevesebb önkormányzati képviselő, és rövidebb, 

olcsóbb kampány legyen – mondta dr. Kovács Zoltán országgyűlési képvi-
selő, a parlament szakbizottságának elnöke és Lasztovicza Jenő ország-
gyűlési képviselő, megyei elnök az új önkormányzati törvényről tartott 
sajtótájékoztatón, a megyeházán. Az új törvény szerint az önkormányza-
ti képviselők száma 35-40 százalékkal csökken. 

Elhangzott: az önkormányzati képviselők választásánál a választási 
törvényben a korábbi 60-40 százalékos, egyéni, illetve listás képviselői 
arány változott. Kampánycsend csak a szavazás napjára vonatkozik, az 
önkormányzati választás október 3-ára várható. A Fidesz megyei választ-
mánya döntött a megye városai polgármestereinek jelöléséről és elfoga-
dásáról is, miután minden helyi szervezet közölte jelöltjeit.

Megyei hírek

DS Villamossági és Épületgépészeti Szaküzlet

Várpalota, Szent Imre u. 18. Tel.: 20-929-8173, tel./fax: 88-372-023

•  Víz-gáz-fûtés és 
villanyszerelési 
anyagok

•  Vállalunk fûtés-, 
vízhálózat-szerelést, 
fûtéskorszerûsítést 
anyagbeszerzéssel.

KÖZleMéNY
nyári mezőgazdasági munkák tűzvédelmi ellenőrzéséről

Felhívom a nyári betakarítási munkát végzők figyelmét a tűzesetek megelőzé-
se érdekében az alábbiak betartására: 1. A kalászos termény betakarítási, ka-
zalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi köve-
telményeknek megfelelő, legalább egy 13 A és 89 B vizsgálati egységtűz ol-
tására alkalmas tűzoltó készülékekkel is ellátott erő- és munkagép, valamint 
egyéb jármű vehető részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát az üzemelte-
tő a betakarításait megelőzően elvégezte és ezt igazolja. Az igazolás egy pél-
dányát az erő- és munkagépen el kell helyezni. 2. Az üzemelő erő- és munka-
gép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó 
vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető 
anyagtól szükség esetén megtisztítani. 3. A tartalék üzem- és kenőanyagot 
az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter tá-
volságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. 
A gabonatáblán, üzemanyag elfolyással vagy nyílt lánggal járó tevékenységet 
végezni nem szabad. 4. Olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng hasz-
nálatával vagy üzemanyag elfolyásával jár, gabonatáblán nem végezhető. 5. 
Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb mun-
kagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól leg-
alább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől 
mentes területen. Ha tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter 
széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és munkagépet elhe-
lyezni. 6. Az arató-, cséplőgépet hajlékony földelő vezetékkel, akkumulátorát 
pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőbur-
kolattal kell ellátni. 7. Az erő- és munkagépet, arató-, cséplőgépet a keze-
lő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. 8. A 
szalma összehúzásában a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szal-
mától, szénától stb. rendszeresen meg kell tisztítani. 9. Az összehúzott szal-
ma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a 9/2008. ÖTM rendelet elő-
írásainak betartását a Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alka-
lomszerűen ellenőrizni fogja és a tűzvédelmi szabályok megszegőivel szem-
ben szabálysértési eljárást kezdeményezni.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

tÁJéKOZtató
okmányirodai gépjármű-ügyintézésben bekövetkezett változásról

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, 
illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító ere-
jű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználha-
tóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) 
Korm. rendelet alapján 2010. július 1-jétől  csak az új típusú, a Kormány-
rendelet szerinti adattartalomnak megfelelő, 4 példányban készült tulaj-
donjog átruházási szerződést és üzembentartói jog átruházási szerződést 
fogadja el az okmányiroda. Az új típusú szerződésnyomtatványok beszerezhe-
tők papír- és nyomtatványboltokban, valamint letölthetők a www.varpalota.
hu/e-önkormányzat/okmányirodai ügyintézés menüpont alól.

Tavasziné Engi Marianna ügyfélszolgálati- és okmányiroda-vezető
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Baranta, a magyar harcművészet
a legkorábbi írások szerint a 
Nap harcosait, a Nappal szövet-
séget kötött férfiak közösségét 
jelenti, olyan harcosokat, akik 
a fegyverforgatásban való kivá-
lóságuk mellett a legmagasabb 
erkölcsi követelményeknek is 
megfeleltek. Kiss Györggyel, 
az atilla Harcosai Várpalotai 
Barantások szervezet elnökével 
beszélgettünk a barantáról.

– Mit jelent, és mióta létezik ez 
a harcművészet?

– A baranta jelentése fegy-
veres vetélkedés, megmérette-
tés, harcra, hadjáratra való felké-
szülés, törvényesen alkalmazha-
tó erőszak. A Somogyvár környé-
kén fennmaradt szokás szerint a 
barantázók a régi törzsszövetség 
valamikori bírájának, a régi tör-
vények oltalmazójának, a horká-
nak voltak a felesküdött, külön-
legesen kiképzett segítői. Akik 
nagy részt vállaltak a követke-
ző generáció nevelésében, harci 
felkészítésében is. A kölpények, 
kaplonyok, talmácsok, tíznagyok, 
száznagyok, a várjobbágyok, a 
kelt jobbágy fiúk, a gyepűvédők, 
besenyők, böszörmények, kunok, 
jászok, székelyek, őrségiek, haj-
dúk, végvári vitézlő rend, huszá-
rok jelenlétével a magyar történe-
lemben legalább másfél ezer évet 
ölel fel a harci professzionalisták 
működése. A baranta elsősorban 
az ő tudásanyagukra és az évszá-
zadok alatt kialakult életfilozófiá-
jukra épül. Később a baranta visz-
szafejlesztésében nagy szerepet 

játszottak az idegen (elsősorban 
a Habsburg) uralkodók korlátozó 
törvényei, a mozgáskultúra egy 
része így csupán harci táncokban, 
a pásztoréletmódban, könyvekben 
és a művészetben maradt meg. 

– Mikor éledt újjá a mozgalom?
– A két világháború alatt ma-

gyar katonatisztek állították össze 
az első anyagot, amellyel a legény-
ség harci képzettségét és nemzeti 
hagyományokhoz való ragaszkodá-
sát akarták előmozdítani. A ’80-as 
években komoly kutatómunka ala-
kult ki a magyar harci kultúra fel-
térképezését illetően, ennek ha-
tására kezdte el 1991-ben az első 
anyagokat összegyűjteni Vukics Fe-
renc honvéd őrnagy. 

– Mennyivel nyújt többet a 
baranta más harcművészeteknél? 

A baranta nem egy vagy több 
mester alkotása, hanem a IX. és 
a XX. század között élt magyarság 
összegzett harci tudásanyaga. Egy 
barantázó magyarul él, gondolko-
dik, harcol, táncol, énekel. Leg-
fontosabb feladata, hogy megis-

merje és magáévá tegye a magyar 
kultúrát. Nem küzdősport, hanem 
harcművészet: a magyar hagyomá-
nyok életmódszerű átélése, mi-
közben emberibb magyarságot, 
magyarabb emberiséget teremt. 
Szerintem nagyon fontos, hogy a 
magyar a saját nemzete harcmű-
vészetét élje, ne más nép küzdő-
sportját gyakorolja. A barantások 
egy faluból származnak, amelyet, 
úgy hívnak: Kárpát-medence. A 
baranta nem hagyományőrzés, 
nem egy századot, kort képvisel, 
hanem a századok összességét; 
nem néprajz, amely összegyűjt és 
őriz, hanem a magyar kultúra ösz-
szegzését éli meg, közben az azt 
művelő is hozzáteszi a magáét. A 
baranta a gyermekeknek vissza-
adja a megérdemelt gyermekkoru-
kat, a férfiaknak a magyar virtust, 
a megmérettetést, és tartást, a 
nőknek pedig azokat a magyar fér-
fiakat, amelyek járnak nekik.

– Várpalotán mióta működik a 
baranta?

– 2009 nyarán alakult a ba-
ran taközösség Várpalotán, Vukics 
Ferenc városunkban tartott nyílt 
edzésének hatására. Azóta meg-
alakítottuk az egyesületet, több 
rendezvényen vettünk már részt. 
A veszprémi Berenhidai Huszár 
Péter Barantásokkal közös bemu-
tatókat tartottunk Várpalotán, 
Balatonalmádiban, Veszprémben, 
sőt a csíksomlyóra is eljutottunk 
búcsút járni. De ami a legfonto-
sabb: a tavalyi kezdő csapat mind 
együtt van, és mind létszámban, 
mind lélekben gyarapodott. Je-

lenleg a vár udvarán, illetve az if-
júsági házban tartjuk az edzésein-
ket, hetente kétszer.

– Milyen programmal várja a 
gyerekeket a nyári tábor?

– A mindennapi barantaedzés 
és előadások mellett lesz lehetőség 
népi játékokra, kézműves foglalko-
zásokra, a rovásírással való ismer-
kedésre, lovaglásra a Nimród Lovas 
Baráti Körrel, néptáncra Forgács 
Zsuzsával, Torma Miklós a gyógynö-
vények világába kalauzolja el a gye-
rekeket, Gágó Zsolt gitárjátékkal, 
Regős Sziránszki József pedig saját 
dalaival színesíti az estéket a tábor-
tűz mellett. Csepin Péter a magyar 
vitéz erényeit szemlélteti majd. A 
tábor nyílt nappal zárul, ahol a szü-

lők megtekinthetik a gyermekük 
egy hét alatt szerzett tudását. A 
Thuri-várnál ekkor zajlik majd a Má-
tyás-napok, ahol a meghívott több 
vidéki barantaegyesülettel a tábo-
rozó gyerekek az ünnepi díszme-
netben és a másnapi barantabe mu- 
tatón is részt vehetnek. a. H.

üGyesséGet…

…és virtust is tanít a Baranta

Barantatábor Várpalotán!
Augusztus 2–8-ig (7 nap) Vár- 
palotán, a cseri parkerdő ben 
az Atilla Harcosai Várpalotai 
Barantások Egyesület 
barantatábort
szervez.

Érdeklődni: Kiss György 30/204-3339;
Lukács Péter 30/522-1371, Leszkovánné

Szöke Veronika: 20/824-5886.
A részvételi szándékot kérjük minél előbb,

de legkésöbb július 20-ig jelezzék.
Addig is szeretettel várunk edzéseinken

mindenkit 7–90 éves korig, a Thuri-vár belsö udvarán,
minden kedden 17.00–19.30-ig; és minden szombaton 9.00–11.30-ig

Várunk minden általános és középiskolás korú gyermeket napközis (8.00–16.00-ig), illetve bentlaká-
sos táborozásra. Szállás jurtákban. Napi háromszori, illetve ötszöri étkezést a helyszínen biztosítunk.
Bot, szablya, karikás ostor, csatacsillag, puszta kezes harci technikák, 
népi játékok, néptánc, rovásírás, szerves magyar mûveltség oktatása.

Ár: napközis tábor: 15 000 Ft, bentlakásos: 20 000 Ft
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Könnyûzenei lexikon

Gin tin
1973 márciusában alakult a Gin Tin zenekar. Magáról a  névadás-

ról a tagoknak is csak halvány sejtelmük van: vagy gin tonikkal vagy 
gin tinikkel…

A zenei stílusa a progresszív beat iránya volt, feldolgozásokat is 
játszottak,  a saját számaikat jobbára a Gladis együttes dalainak ke-
ményebb megszólaltatása adta. Ami nem csoda, hisz a tagok többsége 
ebből a zenei alakzatból került: Sebők Ferenc –  ének (ex-Gladis, ex-
UTG), Csoór László – szólógitár (ex-Gladis, ex-UTG), Dunai László – rit-
musgitár (ex-Gladis, ex-UTG), Dombi Ferenc – basszusgitár (ex-Union, 
ex-UTG), Selmeczki Zoltán – dob (ex-valami). Sok szólóbetéttel, dob-
kiállással tették progresszívebbé a számokat, bár meg kell jegyezni, a 
közönség nem minden esetben értékelte ezt, hiszen ezen részek nem 
voltak táncolhatók… A komolyabb felszerelés (Meazzi-, Marshall-erősí-
tők stb.) lehetővé tette a jobb, színvonalasabb hangzást.

 A zenekartagok csak heti egyszeri próbalehetőséget tudtak meg-
kaparintani az akkori ifjúsági, közönséges nevén  KISZ-házban (bol-
dogok azok, akik életkoruknak köszönhetően azt sem tudják, hogy a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség rövidítése) az igényelt mindennapi 
helyett.

1973. novemberben Sebők Ferenc énekes megkapta katonai be-
hívóját, s a Gin Tin énekes nélkül maradt… volna, ha Dombi Ferenc 
basszusgitáros, Dunai László ritmusgitáros és Selmeczki Zoltán dobos 
át nem veszik ezt a feladatot, s így a továbbiakban felváltva  egy-egy 
számot ők énekeltek, természetesen a szükséges vokál mellett.

1973. december 9-én debütált a zenekar a KISZ-házban, s ez után 
minden vasárnap ők muzsikáltak itt. Ezen lekötöttség mellett azért 
adódott arra is lehetőség, hogy a környező települések (Tés, Jásd, 
Ősi, Öskü, Sóly stb.) fiatalságának és zeneszerető rétegének megmu-
tassák kvalitásukat. De játszottak óvodásoknak, iskolásoknak, búcsú-
ban, búcsúbálon, egészségügyi bálon is (utóbbiban pl. 1973-ban és 
1974-ben is. ’74-ben a  bál vége felé  – emlékeznek  a résztvevők –, 
már igen erősen felszabadultak gátlásaik alól a bálozók. NB!: a  Gin 
Tin tagjai mindvégig úriemberek maradtak…)

1974. február 27-ére Dunai László is megkapta  a Magyar Néphad-
seregtől két évre no nem az elbocsátó hanem a behívó (nem éppen 
szép) üzenetet. Így januárban a KISZ-házban  búcsúkoncerttel kö-
szönt el ritmusgitárosától és közönségétől véglegesen a  Gin Tin.

Tagok
Sebők Ferenc –  ének 
Csoór László – szólógitár 
Dunai László – ritmusgitár 
Dombi Ferenc – basszusgitár 
Selmeczki Zoltán  – dob

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet távhő-szol gál ta tási 
részlegvezető munkakörbe, határozatlan idejű munkaszer-
ződéssel.
Feladata:

►  hő- és villamos energia termeléssel, valamint távhőszolgáltatással 
kapcsolatos zavartalan működés biztosítása 

►  az üzemre vonatkozó technológiai, valamint környezetvédelmi utasítá-
sok betartásának ellenőrzése

►  munkabiztonságra, munkaegészségügyre, tűzvédelemre vonatkozó 
belső szabályokban foglaltak végrehajtatásának ellenőrzése

►  a részleg személyi állománya munkájának szervezése, beosztása, 
ellenőrzése, kapcsolattartás a szerződött beszállítókkal, vállalkozókkal

►  adatszolgáltatás a kötelező jelentésekhez, illetve részvétel a hatósági 
felügyeleti ellenőrzéseken

►  karbantartási és beruházási, fejlesztési tervek előkészítése
Feltételek:

► felsőfokú végzettség (villamos mérnök vagy gépész mérnök)
►5 év szakirányú gyakorlat
►felhasználói szintű számítógépes ismeretek
► büntetlen előélet
► távhőszolgáltatásban végzett szakmai gyakorlat előnyt jelent

Amit kínálunk:
► megbízható vállalati háttér
► szakmai kihívások
► családias munkahelyi légkör

Benyújtandó iratok:
► iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
► részletes szakmai önéletrajz

Benyújtási határidő: 2010. július 12.
Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton: Várpalotai Közüzemi Kft.,
8100 Várpalota Fehérvári u. 7.
E-mail: elvira@vpkozuzem.hu 

Á L L Á s H I R D E T É s
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Raveczky üvegezés
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, kated

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

Tel./fax: 88/470-254  Mobil: 70/3637-137
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–11

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 július 22-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: július 17., 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

Ingatlan
szilvásváradon a központban, de csen-

des helyen kétbejáratú,  két gene-
rációnak, vendéglátásra, cég-, ön-
kormányzati üdülőnek is alkalmas 
1200 nm területen fekvő 133 nm-es, 
gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 
2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, kan-
dalló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érd.:  30/642-0307, 36/355-201

Várpalota-Inotán a Baglyas szőlőhe-
gyen 500 nöl telek présházzal, pin-
cével eladó. Telken kordonos szőlő, 
gyümölcsfák. Érd.: 88/785-331

eladó 1234 nm-es bekerített telek. Vil-
lany, víz a telekhatárnál. Irányár: 
680 000 Ft. Érdeklődni: 88/785-120-
as telefonon, 16 óra után. Ui. csalá-
di ház eladó!

eladó a városközpontban (Táncsics ut-
cai) 56 nm-es 2 szobás, részben fel-
újított 4. emeleti, erkélyes, jó pano-
rámájú lakás. Érdeklődni a +3630857 
5865 telefonszámon, délután 15 és 
19 óra között.

eladó a városközpontban 2,5 szobás 1. 
emeleti lakás, szigetelt új nyílászá-
rók, tárolók vannak. Tel.: 20/233-
0540

Városközpontban 37 nm-es 3. emeleti 
1 szobás lakás eladó. Érd.: 70/364-
6050, 70/243-4309

Kiadó ingatlan
Keresek Várpalotán kiadó bútorozatlan 

családi házat, augusztusi költözés-
sel . Tel.: 20/291-2649

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács 

kollégát keresek. Németnyelvű fény-
képes önéletrajzokat az alábbi címre 
kérem: kocka1313@gmail.com

 Hegeszteni tudó szakmai gyakorlattal 
rendelkező fűtésszerelőt felveszünk. 
DS Gázszerelő Bt. Érd.: 20-522-4408

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel és gyakor-

lattal, általános, röntgen szakasz-
szisztensi végzettséggel és gyakor-
lattal, ECDL komplex számítógépes 
vizsgával, B kategóriás jogosítvány-
nyal, angolnyelv-tudással szeptem-
ber 1-jétől munkát középkorú nő 
kereskedelemben, egészségügyben 
munkát keres. 30/642-0307

takarítást vállalok idős néniknél, há-
zaspároknál. 30/419-4051

szociális gondozónő idős, beteg embe-
rek gondozását, ápolását vállalja. 
70/284-7194

Vegyes
eladó Zanussi Lehel 60 l-es hűtős és alul 

50 l-es fagyazstós hűtőszekrény. Iár: 
10 000 Ft. Érdeklődni: 70/523-1224

3-2-1-es ülőgarnitúra, mobilklíma 
(15 000 Ft), olajsütő (2000 Ft), szo-
babicikli (10 000 Ft) eladó. Érd.: 
30/295-3125

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

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

42 nm-es felújított kis házzal, nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

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

UniQA BiztosÍtÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

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

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

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

TeL.: 06 (30) 520-7606

Fagyizzon
legolcsóbban 
Várpalotán

80 Ft/gombóc!
Karamell cukrászda
Várpalota, Fekete Gy. u. 4.

 Nyitva: K–V-ig 10–20 óráig. 
Hétfőn szünnap

Karamell sütibolt és 
fagyizó

Várpalota, Tési-domb 
(volt Béke étterem)

Nyitva: H–P-ig 12–20, 
Szo–V 10–20 óráig

Üzletnek, irodának 
alkalmas  tési-dombi 
forgalmas hely kiadó.

Irányár: 1250 Ft/m2/hó.

Érd.: 70/330-5427

Várpalotán kiadó 
bútorozatlan

családi házat
keresek, augusztusi 

költözéssel.
Tel.: 20/291-2649
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egy év az NB III–ban
Bajnokcsapat, feljutás, átsoro-
lás, súlyos vereségek, edzővál-
tás, fiatalítás, utolsó helyezés. 
Címszavakban a Várpalotai Bá-
nyász felnőtt labdarúgócsapa-
tának elmúlt egy évének fonto-
sabb történései. De haladjunk 
időrendben. Gróz lászló társa-
dalmi elnök mellett az ügyve-
zető elnöki tisztséget betöltő 
Hardi János értékelte a mögöt-
tünk hagyott bajnoki évadot.

– Egy éve feljutást ünnepelt a 
csapat.

– Nem tervezett bajnokság volt 
a tavalyi. Roppant egységes csa-
patunk azonban sikert sikerre hal-
mozva, magabiztosan nyerte meg 
a megyei első osztály küzdelmeit, 
így 16 év után újra NB III-as lab-
darúgócsapata lett Várpalotának.

– Ezt követően jött az MLSZ 
döntése, amelyben a Dráva csoport-
ba sorolta az együttest.

– Precedens értékű döntés 
volt, amelyhez a megyei szövet-
ség elnöke annyit fűzött hozzá, 
hogy a Várpalota nem a Bakony 
csoportba nevezett, hanem az NB 
III-ba. Ezek után el kellett dön-
tenünk, hogy vagy visszasorolnak 
a legalsóbb osztályba, vagy vállal-
juk a jelentős többletköltséggel 
járó Dráva csoportbeli szereplést.

– Milyen a labdarúgó szakosz-
tály gazdasági helyzete?

– Az NB III  84 csapata közül 
az anyagiak tekintetében sajnos 
sereghajtók vagyunk. Riválisaink 
15-20 millió forintos önkormány-
zati támogatásával, a mi a város-
tól kapott 7 millió forintos támo-
gatásunkkal (amit természetesen 
így is köszönünk szépen) nem ve-
hetjük fel a versenyt.

– Többször is súlyos vereséget 
szenvedett a csapat. Ekkora különb-
ség volt a többi együttes javára?

– A tudás alapján a középme-
zőnyben kellett volna végeznünk. 
Ezeken a mérkőzéseken mentális, 
hozzáállásbeli okok vezettek a 
nagyarányú fiaskókhoz.

– Tavasszal edzőváltásra is sor 
került.

– Pintér Csaba úgy vélte, hogy 
már nem tud hozzátenni a gárda 
teljesítményéhez, így közös meg-
egyezéssel felállt a kispadról. Neki a 
jövőben az utánpótlásban szánunk 
szerepet. Helyét a Várpalotán ikon-
nak számító Gazsó Illés vette át.

– Mik a klub céljai a jövőre vo-
natkozóan?

– Mindenképpen szeretném, 
hogy a városnak NB III-as csapa-
ta maradjon. Ezért is adtuk be ne-
vezésünket a harmadosztályú baj-
nokságba, azzal a kitétellel, hogy 
csak a Bakony vagy a Duna cso-
portban vállaljuk az indulást. El-
sődleges célunk azonban felépíte-
ni az utánpótlást. Egy olyan kis-
térségi utánpótlás-nevelő egye-
sületet akarunk létrehozni, amely 
vonzó lehet a szülők részére, hogy 
ide hozzák gyermekeiket focizni 
tanítani. A jelenlegi mintegy 100 
gyermek helyett a jövőben 150-
200 fiatal foglalkoztatását ter-
vezzük. Ezáltal elérhetjük, hogy a 
jövő palotai csapatait csupa saját 
nevelésű játékosból tudjuk majd 
kiállítani. Itt szeretném megem-
líteni, hogy minden korosztályba 
várjuk a gyerekek jelentkezését, 
akik magasabb osztályban meg-
mérettetnék magukat. A gyerekek 
edzései július 12-én kezdődnek, 
hétfő, szerda, pénteki napokon.

BérCZes VIKtOr

u13-asok az élen

távozó játékosok
Kiss Szilárd vezetőedző után 

Selymes Attila és Paic Róbert is 
távozik a Várpalotai Bányász ké-
zilabdacsapatától. Az elmúlt két 
évben mindketten a gárda megha-
tározó játékosai voltak. Attila el-
képzelései nem egyeztek a veze-
tőkkel, így szerződést bontott. A 

fiatal kapuvédőnek vannak aján-
latai külföldről és belföldről egy-
aránt. A Komlóra igazoló Paic sze-
mélyében az együttes a legered-
ményesebb játékosát vesztette el, 
az NB II-ben 158, míg az NB I/B-
ben 139 góllal volt a csapat házi 
gólkirálya. BérCZes

Az U13-as csapat tizenegy le-
játszott meccséből tizet megnyert 
és az élen végzett a veszprémi 
nagypályás bajnokságban. Sze-
les István edző, aki tavaly vette 
át a csapatot, összefoglalta az el-
múlt egy év tapasztalatait. – Kez-
detben akadtak nehézségek, mert 
bizony nevelni is kellett a fiúkat, 
ami szerencsére ebben a korban 
még lehetséges. Első meccsün-
kön ki is kaptunk itthon 3:2-re, 
azóta azonban sorban megnyer-
tünk minden mérkőzést és soha 
nem rúgtunk 5 gólnál kevesebbet. 
Az utolsó meccsünkön 9:0-ra meg-
vertük Sümeget. 

Ősztől az U15-ös bajnokság-
ban folytatják, ami nagyon nagy 
kihívást jelent a csapat számára, 
és természetesen nem kevés erő-

feszítést az idősebbekkel történő 
versenyzéshez.

– Sajnos az elmúlt bajnokság-
ban kevés volt a mérkőzés, pedig 
a meccseken lehet tanulni a leg-
többet. Mondtam is a gyerekek-
nek, kezdetben biztosan lesznek 
nagy vereségeink, de küzdjenek, 
és egy-két év múlva majd mi ve-
rünk meg mindenkit. Az első sze-
zon majd azzal telik el, hogy meg-
ismerjük az ellenfeleket, kitapasz-
taljuk, melyik csapat ellen hogyan 
kell játszani, kik az erősebbek, kik 
a gyengébbek. Remélem a követ-
kező szezonban is folytathatom 
velük az edzést mert nagyon jó 
kis csapat alakult ki, büszke va-
gyok rájuk és megszerettem őket, 
mert nagyon hálásak tudnak lenni 
– mondta az edző. 

Női labdarúgás
Zirci körzeti bajnokság végeredménye:
1. Hárskút SE 16 15 1 – 46 p
2. Szentgáli TTTE 16 7 4 5 25 p
3. Gyulafirátót SE 16 6 3 7 21 p
4. JÁéV se Várpalota 16 5 2 9 17p
5. Bakonyszentkirály 16 1 2 13 5 p
6. Sólymok Zirc     visszalépett

Császi Barbara 14 találattal a góllövő lista harmadik helyét szerezte 
meg.

1. VÁrPalOtaI BsK 11 10 0 1 62:18 30
2. BALATONFÜREDI FC 11 6 1 4 60:46 19
3. FC AJKA 10 4 1 5 38:37 13
4. BADACSONYTOMAJI SE 11 4 1 5 52:67 13
5. SÜMEG VSE 11 1 1 9 30:74 4

B. K.



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. 07. 01-tõl 2010. 07. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. 
A szõnyegpadlók, mûfüvek 1 napos szállítással rendelhetõek.

féle laminált padló

Svédpadló
jellegû laminált padlók, 8, 10, 12 mm

30% kedvezménnyel
Szônyegpadlók, mûfüvek

jellegû laminált padlók, 8, 10, 12 mm

20-30-40% kedvezménnyel


