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Ülök az árnyékban. Forró a 
nyár, forró a Balaton. Hallgatom 
a fák lombja alá bekúszó bol-
dogság hangjait. ,,Hihihihihi... 
Hehehehe... Ijjjuuujjj!!!...'' – si-
kongnak, viháncolnak a stran-
don pancsoló gyerekek. Szeretem 
őket hallgatni. A pihenés órái-
ban a legszebb muzsika: a gyere-
kek örömének hangja. Az embe-
rek boldogságának forrása most 
a Balaton, a csillámló víztükör, 
a napfény. 

Nyáron tetőzik az ifjúsági prob-
léma – énekelte egykoron Cseh Ta-
más. Majd így folytatta: „Ó a ré-
gi, ó a Balaton, régi nyarakon, bár 
nem volt vitorláshajónk. / Ó a régi, 
ó a teraszon, ültünk nyarakon, úgy 
néztünk végig a tavon. / Filmek is 
készültek, vászonról ránk néztek 
autóstoppos fiatalok. / Twistel-
ve nézték a víztükröt, s hallgat-
ták, mit csacsognak a vízhabok.” 

A világ most is „fellazult tételben” 
fogalmazódik tovább, s már nem a 
bölcsekben csodálja meg önnön-
magát. Hol van már a relativitás-
elmélet, Kafka, ki olvassa az eg-
zisztencialistákat? A beatzenét is 
kevesen hallgatják. Most inkább a 
UV-sugárzásról csicseregnek a ma-
darak, a naptejről és trendi cuc-
cokról csacsognak a lányok.

Már alig vannak stopposok, el-
tűntek a csövesek. Most dráguló 
benzinről, kamatokról, árfolyam-
ról és klímaváltozásról szólnak a 
híradások. Arról, hogy hamarosan 
mediterrán égöv leszünk, a mérsé-
kelt meg északra tolódik. 

A Medárd utáni árvizek, a szél-
viharok után itt van az igazi nyár, 
rekkenő hőséggel, kánikulával. A 
hőmérő bőven 30 fok felett. A nyá-
ri hőség beköszöntével nem csak a 
nap erős sugaraival kell megküz-
denünk, hanem a levegőben szál-

ló pollenek és az olykor tömegével 
minket kipécéző szúnyogokkal is. 

Mert esténként jönnek a szú-
nyogok, és rendületlenül szívják 
a vérünket.

A július nem csak a nyaralá-
sok, hanem az allergiás reakciók 
hónapja is. Aki azonban van olyan 
mázlista, hogy viszonylag enyhe 
tünetekkel kénytelen megküzdeni, 
a gyógyszerek esztelen nyakalása 
helyett válassza a kalciumot, ami 
még a szúnyogcsípések keltette 
viszketés ellen is bevethető.

Kétpercenként egy szúnyogcsí-
pés. Ennyi a tűréshatár, e fölött 
már indokoltnak tartja a tiszti fő-
orvosi hivatal a vegyszeres irtást. 
Mostanában olykor percenként 
négy csípést is számláltak a szak-
értők, akik csak a karjukon mérik 
a vérszívók sűrűségét; a védtelen 
egész testet ezer csípés is érhetné 
óránként, ami halálos is lehet. A 

bőséges csapadék és az árvíz szin-
te az egész országban kitűnő felté-
teleket teremtett a szúnyogok ki-
rajzásához, nemcsak a friss peték, 
hanem az évek óta lerakottak kifej-
lődéséhez is, amelyek évekig tartó 
száraz periódust is képesek átvé-
szelni. Az esőket követő meleg időt 
pedig különösen kedvelik a szúnyo-
gok (amelyeknek egyébként csak a 
negyedrésze vérszívó), ilyenkor pár 
nap alatt is szárnyra kelnek és szív-
ják a vérünket. A szúnyogok nem 
ismerik a közigazgatási határokat – 
több kilométert repülnek, kedvező 
széllel tíz kilométernél is messzebb 
vitorláznak –, irtásuk pedig önkor-
mányzati feladat.

Hát legyen. Vitorláshajónk 
nem lévén, ülünk a teraszon, az 
árnyékban, s fél szemmel a tóra 
pislantunk: jaj, mi lesz velünk, ha 
egyszer kiszárad a Balaton?

Balassa Gellért

Hosszú, forró nyár
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Drótposta
Köszönöm az egyszerű embereknek, hogy levágják, elszállítják a füvet a 

városban, és „köszönöm” a bürokratáknak, hogy hátráltatják a város 
előrehaladását. 70/365-7255

Környékünkön nincs szelektív hulladékgyûjtõ, csak a Thuri gimi udva-
rán. Három PET-palack miatt kiabál a portásnõ: Magánterület! Az ud-
varban magas gaz, parlagfû! Környezettudatos nevelés? Egy iskola ki-
esett a pályaválasztásból. 30/332-9812 

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Főhajtás történelmünk 
dicső harca előtt

Az avatón a támogató önkor-
mányzat részéről Katona Csaba al-
polgármester szólt a megjelentek-
hez. – Sokkal inkább emlékszik a 
magyar ember arra, hogy milyen 
kudarcok érték a történelme so-
rán, és nagyon kevés olyan emlék-
helyünk van, amely a magyar nép 
sikeréhez kötődik.  A pozsonyi csa-
ta (907. július 4–5.) és a most fel-
állított kopjafa ez alól kivétel, a 
győztes csatában a magyarság ösz-
szefogása nyilvánult meg, amelyre 
ma is nagy szükségünk lenne, hogy 
jövőnk dicsőségesen alakuljon – 
emelte ki Katona Csaba.

Farkas Gábor, a Zúgó Nyilak 
egyesület elnöke beszélte el a 
megjelenteknek a győztes pozso-
nyi csata történetét egy 19. szá-

zadi történetírást idézve, amely-
ből kiderül, hogy a magyar sereg 
harcmodora és kiállása micsoda 
sikerekhez vezetett. – Sajnos, a 
magyarokat is érte veszteség, hi-
szen Árpád vezér  fiaival együtt a 
csatatéren maradt. Emlékükre ál-
lítjuk ezt a kopjafát – fejezte be 
beszédét az elnök. Ezután Regős 
Sziránszki József zenésztársaival 
szertartással, énekkel teremtett 
megfelelő légkört a kopjafa lelep-
lezéséhez. Katona Csaba átvágta 
a kifeszített szalagot, miközben 
Farkas Gábor leleplezte az em-
lékművet, majd a támogató Atti-
la Harcosai Várpalotai Barantások 
és a Palotai Turul Társaság ünne-
pélyesen koszorút helyezett el a 
kopjafa előtt. G. a.

Árpád népe ellen az egyesült európai német-római seregek 907-
ben támadást indítottak, Lajos király megfogalmazásában a magyarok 
kiirtása céljával. Június 17-én már roppant seregek gyűltek össze az 
Essenen túl. Három hadoszlopban egyszerre nyomultak előre akadály-
talanul a Duna völgyében, Pozsony tájáig. A magyar haderő kezdetben 
csak apró lovascsapatokkal harcolt, éjjel-nappal szakadatlanul folytak a 
csatázó támadások, míg az ellenség erejét és bátorságát nem vesztette. 
Ekkor minden oldalról tömeges rohamot intéztek, és a tábort összeti-
porták. Még azon éjjel átúsztatott a Dunán a magyar hadsereg, és más-
nap hajnalban a másik ellenséges tábort is csaknem egészen megsem-
misítette. Ezrenként borították a németek holttestei a csatateret, a ba-
jor nemesség színe-java ott veszett. Harmadnap a hajóhadra került sor.  
Így a magyarok három nap alatt három sereg felett ünnepeltek tökéle-
tes diadalt, és elűzték a szétvert maradék hadakat is. Ezután majd’ száz 
évig idegen zsoldos ártó szándékkal nem tette lábát magyar földre. 

reneszánsz napok 
Mátyás király tiszteletére

Háromnapos színes vásári ka-
valkád, interaktív történelmi ját-
szóház, középkori kézműves fog-
lalkozások, korabeli étel-, ital kí-
nálat, mutatványosok, gólyalába-
sok, komédiások, népi ügyességi 
játékok várják az érdeklődőket au-
gusztus 6. és 8-a között Várpalo-
tám a Mátyás az igazságos című 
rendezvény keretében. 

6-án, pénteken délután felvo-
nulás lesz korhű ruhákban zász-
lóforgatók, valamint muzsikusok 
közreműködésével a Hunyadi Má-
tyás téren. Este fél tízkor a Kor-

morán együttes koncertjére ke-
rül sor. 7-én szombat délután 
baranta hagyományőrző bemuta-
tóval folytatódik a műsor, majd 
a Kecskés és a Peregrinus együt-
tesek műsorai következnek.  Ké-
sőbb pedig tűzzsonglőr mutatvá-
nya zárja a programot. 8-án va-
sárnap bábszínház, a Bourdon 
trió koncertje, számszeríjászok, 
lovasok bemutatója lesz látható, 
és Berecz András énekes és mese-
mondó meséit is hallhatják. A re-
neszánsz napok zárasaként Hor-
gas Eszter fuvolázik.

Családi nap a laktanyában
A Honvédszakszervezet és a 

Ma gyar Honvédség Bakony Harc-
kiképző Központ nyílt családi na-
pot tartott július 3-án, a Kossuth 
laktanyában. Sokféle színes prog-
rammal várták a családokat a szer-
vezők, nem unatkozott egyetlen 
résztvevő sem, és a szórakozáshoz 
a kellemes meleg idő is kedvezett. 
Tűznyelő, bohócok műsorát élvez-
hették végig a jelenlévők, a MH 
BHK művészcsoport fellépését, 

valamint különféle táncbemutató-
kat láthattak, majd a közös ebéd 
után a népzenész Birinyi András 
műsora és az Ellenerő század be-
mutatója következett. A nap fo-
lyamán sokféle lehetőség adódott 
folyamatosan az izgalmas játékra, 
többek között légvárak, játszó-
ház, quad, paintball, népi hang-
szerkészítés, különböző érdekes 
bemutatók és ajándékok várták a 
gyerekeket.

az önkormányzati választásokra készülve
Dr. Kovács Zoltán, a Fidesz 
Veszprém megyei választmányá-
nak elnöke, Pápa polgármeste-
re, országgyűlési képviselő a 
Várpalotán megtartott sajtótá-
jékoztatón mutatta be talabér 
Márta országgyűlési képviselőt, 
mint a Fidesz–KDNP várpalotai 
polgármesterjelöltjét.

Talabér Márta, aki a tavaszi or-
szággyűlési választásokon szép 
eredménnyel szerzett mandátu-
mot a parlamentben a Veszprém 
megyei 5. számú választókerü-
let képviselőjeként, nem ismeret-
len a város lakossága számára. – 
Úgy látjuk, hogy Várpalota elin-
dult egy jó úton az elmúlt évek-
ben, amely azonban még inkább 
kiteljesedhet a jövőben a város 
menedzselése révén. Várpalota a 
polgári kormány megalakulásával 
egy komoly lehetőség előtt áll. 
Úgy gondoljuk, a két státussal, az 
országgyűlési képviselőséggel il-
letve a polgármesterséggel járó, 
a városmenedzseléshez szükséges 
lehetőség, információközeliség 
növelni fogja Várpalota előrelé-
pési lehetőségeit – hangsúlyozta 
Kovács Zoltán. A megyei választ-
mány és az önkormányzati válasz-

tási egyeztetőbizottság úgy látta, 
hogy a helyi Fidesz-csoportban 
Talabér Márta a legelfogadottabb 
és leginkább konszenzusos jelölt, 
aki nyertese lehet az őszi válasz-
tásoknak. 

Talabér Márta tájékoztatójában 
elmondta, mely programpontokat 
tartja legfontosabbaknak Várpa-
lota életében az elkövetkezendő 
időszakban: a 8-as elkerülő útsza-
kaszának megépítése, a város ipari 
jellegének erősítése, az egészség-
ügy sikeres pályázat útján törté-
nő fejlesztése, az idegenforgalom 
növelése, mellyel kapcsolatban 

azonban kiemelte, hogy nem te-
kinthető kitörési pontnak a város 
számára, csupán egy elmozdulási 
lehetőség. – Párbeszédet szeret-
nék folytatni a várpalotaiakkal, 

egy vitairatot fogunk kibocsáta-
ni, amely megfogalmazza az alap-
vető elképzeléseinket, ehhez kérni 
fogjuk a lakosság véleményét. Azt 
szeretném, ha az itt élők elmon-
danák, hogy például milyen jelle-
gű kulturális, oktatási arculatot 
szeretnének a városban – mondta 
Talabér Márta. Beszámolt a helyi 
egyéni képviselő-jelöltek szemé-
lyéről is, akik között humán és reál 
beállítottságúak egyaránt vannak, 
jelentős tapasztalattal a saját te-
rületükön. A polgármesterjelölt 
nagyon fontosnak tartja a jövőre 
nézve, hogy kettéváljon a képvi-
selői munka és az üzleti érdek: a 
képviselők a civil életben végzett 
üzleti tevékenységüket különítsék 
el az önkormányzati munkájuktól.  

GÁGó aNIta
FOtó:  VarPalOtaI.Hu

Talabér MárTa és Kovács ZolTán

Az október 3-ai önkormányzati választáson, a helyi Fidesz-
csoport döntése alapján induló nyolc egyéni képviselőjelölt: An-
tal László gépésztechnikus (Kismező), Galambos Szilvia pedagógus 
(Belváros 1.), Huszárné Bacsárdi Valéria vállalkozó (Belváros 2.), 
Jákli Tivadar forgalomirányító (Alsóváros), dr. Juhász Attila mér-
nök-jogász (Loncsos), Katona Csaba alpolgármester (Inota), Kádár 
István vállalkozó (Kálvária), Keresztény Levente létesítménymér-
nök (Tési-domb).

az egészségügyi dolgozók napja
a semmelweis-nap a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepe, 
semmelweis Ignác, a méltán hí-
res magyar orvos születésnapja, 
július 1-je. Várpalotán városi ün-
nepség keretében minden évben 
megemlékeznek e jeles évfordu-
lóról, köszöntve az egészségügy-
ben áldozatos munkát végző dol-
gozókat.

Ez évben, az eddigiektől eltérő-
en, a város legnagyobb egészség-
ügyi foglalkoztatója, a Palotahosp 
Kft. vezetősége által szervezett ha-
gyományos sportnappal együtt ke-
rült megrendezésre a Semmelweis 
nap, mely így az egészségügyi szak-
ma összetartozását is példázta. Ősi-
ben egy vadászház adott helyet a 

rendezvénynek, az árnyas fák alatt 
a tikkasztó meleg sem akadályozta 
a szórakozást. A nap folyamán lovas 
kocsizás, ugrálóvár, kézműves fog-
lalkozás, vattacukor, fagyi, ajándék 
várta a gyerekeket.

– Idén ötödik alkalommal ren-
deztük meg a sportnapot, melyet 
mindig június első hetében tartunk, 
most azonban az esőzések miatt ez 
július 3-ra tolódott. Egyre bővülő 
programmal igyekszünk egy olyan 
napot biztosítani dolgozóink és 
családtagjaik számára, amelyen kel-
lemesen érezhetik magukat – nyi-
latkozta lapunknak dr. Tóth Ildikó, 
a Palotahosp Kft. ügyvezető igaz-
gatója. Az ünnepségen megjelent 
Talabér Márta országgyűlési képvi-
selő, a megyei közgyűlés alelnöke 

és Katona Csaba alpolgármester is. 
Tóth Ildikó fontosnak tartja, hogy 
egy egészségüggyel foglalkozó cég 
kapcsolatot tartson az országgyűlé-
si képviselővel, a megyével, illetve 
az önkormányzattal, hiszen együtt 
kell dolgozni azért, hogy a várpalo-
tai egészségügy fejlődni tudjon. 

A családi napon megrendezett 
Semmelweis-ünnepségen dr. Bako-
nyi Csilla, az önkormányzat egész-
ségügyi és szociális bizottságának 
elnöke mondott beszédet, és ad-
ta át a jutalmakat. – Ezen a napon 
mindig megemlékezünk arról, hogy 
az elmúlt esztendőben mi minden 
történt az egészségügy frontján. 
Mint az egész országban, nálunk is 
orvoshiány tapasztalható, ezt érzé-
keltük megüresedő praxisaink tekin-

tetében is – emelte ki dr. Bakonyi 
Csilla, majd köszöntötte a távozó és 
az új orvosokat, valamint átadta a 
dolgozók által megszavazott Az év 
orvosa díjat, amelyet dr. Régi Erzsé-
bet nyert el, Az év nővére díjban pe-
dig Keserű Sándorné részesült. Tóth 
Ildikó a Palotahosp Kft. részéről 
szintén Keserű Sándornénak adta át 
a szakasszisztensi vezető főnővéri 
kategóriában elnyert Semmelweis-
napi jutalmat, az egészségügy több 
területén is kiemelkedően helyt álló 
Horváth Miklósné, és a kórház mű-
szaki állapota színvonaláért áldoza-
tos munkát végző Vámosi József is 
elismerésben részesült. Az ünnepsé-
gen jelen volt dr. Rácz Tamás, a vár-
palotai kórház főigazgatója is.

G. a.

Vitája van szülővel, gyermekkel, baráttal, szomszéddal, munkahelyen főnökkel,  
beosztottal, kollégával, valamely intézménnyel (iskola, kórház, APEH)?

FOrDulJON  HOZZÁNK! MeDIÁCIó/KÖZVetítés – sZelíD KONFlIKtusKeZelés

Családsegítő szolgálat, Várpalota, Felsőinkám u. 1. tel.: 88/470-890, 70/374-8441
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az ügyvéd válaszol

az internetes tartalmakról és letöltésekről 1.
Ebben az írásban és a követ-

kezőkben is egy nagy érdeklő-
désre számot tartó, sok embert 
érintő, a mindennapi életben 
nagyon fontos, mégis kevés 
ember által ismert és tudott 
témával foglalkoznék. Amióta 
az internet része életünknek, 
azóta keressük a kérdéseket, 
mit szabad és mit nem a neten 
csinálni, mit szabad megnéz-
ni és mi az, amit legálisan le 
lehet onnan tölteni. A szabá-
lyozás borzasztó képlékeny, és 
sokszor nem is egyértelmű, de 
megpróbálom bemutatni a leg-
gyakoribb témákkal kapcsolat-
ban a jelenleg hatályos jogi 
helyzetet. Hangsúlyozom, az 
internetes etika, hogy mit illik 
és mit nem a világhálón, ho-
gyan szabad és kell viselkedni 
a különböző fórumokon, nem 

lesz a cikksorozat témája, ezen 
keretek között csak és kizáró-
lag a jogi szabályozást tárgya-
lom. Lássuk tehát, mi a helyzet 
a film-, a zene- és a szoftverle-
töltésekkel, -használattal.

Zene: a zenei tartalmak le-
töltése és legalitása talán a 
szerzői jog legvitatottabb te-
rületei közé tartozik, a ze-
neipar az illegális letöltések 
 miatt mérhetetlen károkat 
szenved el, ugyanakkor a fel-
használók érdekeit is figye-
lembe kell venni a szabályo-
zás kialakításakor. Ha nagyon 
leegyszerűsítve akarom meg-
fogalmazni a zenei tartalmak-
kal kapcsolatos szabályozást, 
azt mondhatom, hogy a zenei 
tartalmak letöltése még nem 
bűncselekmény (bár a jogvé-
dők különböző okok miatt ezt 

folyamatosan támadják), de a 
megosztásuk egyértelműen til-
tott cselekedet, akit ilyenért 
elkapnak, súlyos büntetésre 
számíthat. Vannak természe-
tesen teljesen legális források 
is, a zenei vagy mobiltelefonos 
portá lok némi díj ellenében le-
hetőséget adnak legálisan a 
zenék letöltésére.

Film: általánosságban itt is 
elmondható, hogy a filmek le-
töltése nem tilos, de a meg-
osztásuk főbenjáró bűnnek 
számít komoly szankciókkal. A 
letöltés szigorúan csak magán-
használatra lehetséges, sem-
milyen közösségi vagy nyilvá-
nos helyen a letöltött tartal-
makat nem lehet megosztani. 
Tilos továbbá a megvásárolt 
eredeti lemezek feltörése (az 
ún. rippelés). Legális tartal-

makhoz szinte bárhol hozzá-
férhetünk, ezt némi keresgélés 
után mindenki meg fogja talál-
ni, ezeken a hasábokon senkit 
sem szeretnék reklámozni.

Fotók: a helyzet talán itt 
a legegyértelműbb. Az alkotó 
beleegyezése nélkül semmi-
lyen kép nem használható fel.

Szoftver: jogvédett szoft-
vert letölteni és másolni is ti-
los. De az ún. freeware hasz-
nálata teljesen legális és in-
gyenes. Egyre inkább terjed a 
szoftvergyártó cégek között is 
az a gyakorlat, hogy nem bolt-
ban, dobozolva árulják a termé-
keiket, hanem a licenc díj kifi-
zetése után azt az internetről 
szabadon letölthetjük azokat.

IFJ. Dr. HarCOs GÁBOr
üGYVéD

Megkérdeztük...
Hogyan védekezik 
a kánikula ellen?

Varga anna  diák
Mindig van nálam egy üveg víz, 

ha megyek valahova. Sok folyadékot 
iszom, viszont enni ilyenkor nem 
nagyon kívánok. A lakásban reg-
gelente nyitjuk ki az ablakot, mert 
akkor még hűvösebb a levegő, nap 
közben pedig lehúzzuk a redőnyt, 
hogy ne süssön be annyira a nap.

Kamondi Máté operátor
A kánikula ellen nem igazán le-

het védekezni. Igyekszünk nap köz-
ben árnyékban tartózkodni, hideg 
vizet, üdítőt iszunk, több folyadékot 
fogyasztunk. Bár a ventilátor folya-
matosan megy a lakásban, az alvás 
nehéz ilyenkor, ebben a nagy meleg-
ben nem nagyon tudunk aludni.

Mátyásné Herceg Krisztina dajka
Ha van lehetőség, árnyékba hú-

zódunk ilyenkor, vízpart sajnos nincs 
a közelben. A nagy kánikulában 28-
29 fok van a lakásban, ilyenkor na-
ponta többször zuhanyozunk, hogy 
hűtsük magunkat, két-három liter 
folyadékot, elsősorban hideg vizet 
fogyasztunk. G. a.

Az előző lapszámunkban nyilatkozó 
fiatalembert helyesen Andrási Gergelynek 
hívják. Elnézést kérünk tőle.

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint ajánlatkérő 
(a továbbiakban ajánlatkérő ) 207/2010 (VI. 24.) számú képviselő-testü-
leti határozata alapján közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről 
szabályzatot alkotott.

 E szabályzat célja, hogy az ajánlattevők számára azonos és egyenlő 
feltételek biztosításával garantálja a verseny tisztaságának védelmét, a 
verseny nyilvánosságát és az ajánlattevők esélyegyenlőségét.

Jelen szabályozás hatályba lépési dátuma 2010. szeptember 1.
 E szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkérő költségvetéséből 

megvalósuló árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás meg-
rendelésére, amennyiben annak a beszerzési értéke nem éri el a köz-
beszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (Kbt.) meghatáro-
zott értékeket.

E szabályzat hatálya alá tartoznak az önkormányzat és a polgármeste-
ri hivatal beszerzései, kivéve:

a) a 2 000 000 Ft nettó értékhatárt el nem érő építési beruházások;
b) az 1 000 000 Ft nettó értékhatárt el nem érő árubeszerzések;
c)  az 500 000 Ft nettó értékhatárt el nem érő szolgáltatások meg-

rendelése.

Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg ajánlatkérő beveze-
ti a minősített beszállítók jegyzékét, melynek célja, hogy átláthatóbbá, 
szabályozottabbá és eredményesebbé tegye a beszerzéseket.

Az ajánlatkérő Várpalota város honlapján folyamatosan közzéteszi a 
minősített beszállítók jegyzékét (továbbiakban: jegyzék). Szabályzatunk 
hatályba lépését követően új szerződéseket elsősorban jegyzékben sze-
replő partnerekkel kívánunk kötni. Kérnénk, ha ön vagy az ön cége a jegy-
zékbe fel kíván kerülni a kért feltételeket kell teljesíteni.

a minősített beszállítók jegyzékébe való felkerülés feltételei:
1. 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat csatolása
2.  nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, nincs ellene fo-

lyamatban csődeljárás, illetve végrehajtási eljárás-erre vonatkozó-
an cégszerű aláírással nyilatkozik.

3. a mellékelt adatlap kitöltése, tevékenységi körönkénti jelöléssel
4. a kért aláírt nyilatkozatok csatolása
a kért adatok beküldési 
Határideje: 2010. augusztus 9. 12.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Várpalota 207-es iroda
Kapcsolattartó személyek: Fülöp Zoltánné (fulop.zoltanne@var-

palota.hu) 06/88-592-664 és  Gálné Horváth éva (galne.horvath.
eva@varpalota.hu 06/88-592-693

a borítékra kérjük ráírni: MINŐsített BesZÁllítóK JeGYZéKe
A jegyzékbe történő felvétel folyamatosan kérhető és térítésmentes.
 A felhívás mellékletét képező adatlap és a nyilatkozatok letölthetők Vár-

palota Város honlapjáról (várpalota.hu ), illetve beszerezhetők a polgármes-
teri hivatalban a felhívásban említett kapcsolattartó személyeknél.

Németh Árpád polgármester  

Közlemény a közbeszerzésről

Mezőgazdasági károk 
térségünkben

az elmúlt időszak viharai, heves 
esőzési miatt országosan több 
tízezer hektár termőföld került 
víz alá, milliárdos károkat okoz-
va a hazai mezőgazdaságnak, 
nincs olyan növénykultúra, ame-
lyet ne károsítana annyi eső, 
amennyi lehullott. szabó-Bátor 
tamás önkormányzati képviselő, 
a városfejlesztési, idegenforgal-
mi és mezőgazdasági bizottság 
elnöke beszélt lapunknak a tér-
ségünket érintő mezőgazdasági 
károkról.

– Milyen károkat szenvedett el 
a mezőgazdaság az elmúlt időszak 
időjárása következtében?

– Ebben az évben fokozottan 
igaz a régi mondás, miszerint a 
mezőgazdaságnak csak négy ellen-
sége van, a négy évszak. A megyé-
nek mára szinte nincs olyan na-
gyobb egybefüggő része, amit ne 
ért volna valamilyen elemi csapás. 
Az átlag sokszorosát elérő tavaszi 
csapadék okozta belvíz, vihar és 
jégkár keserítik a gazdák életét. A 
mezőgazdaságot eddig ért becsült 
kár meghaladhatja a hatmilliárd 
forintot, mely összeg nem tartal-
mazza a vihar által a termeléshez 
szükséges gazdasági épületekben 
és egyéb infrastruktúrában (rak-
tárak, istállók, szárítók, fóliasát-
rak, kerítések stb.) keletkezett, 
illetve a napokig tartó áramszü-
net okozta technológiai károkat 
és többletköltségeket. A kárese-
ményt követő bejelentésből ed-

dig több ezer érkezett a szakható-
sághoz. Ezzel együtt érdemes volt 
a falugazdászt felkeresve jegyző-
könyvet készíteni a károkról és vis 
maiort bejelenteni. 

– Mely területen keletkeztek leg-
kiterjedtebben a károk?

– A legnagyobb károkat a nö-
vénytermesztés szenvedte el. A 
meglévő állományok jelentős része 
a sokáig járhatatlan talaj miatt nem 
kapta meg a megfelelő kezelést, 
ezért nagymértékű a gyomosodás. A 
gyomosodás a kukorica esetében is 

valós veszély. A búza esetén nedves 
körülmények között jelentős lehet 
a fuzáriumfertőzés, a sok csapadék 
hatására csökkenhet a sikértarta-
lom, csírás szemek lehetnek a kalá-
szokban és a gyomosodás is szintén 
rontja a helyzetet. Az őszi árpa ara-
tását a kedvezőtlen talajállapotok 
miatt júniusban még nem kezdték 
meg a megyében. A repce egyenet-
lenül érik, a teljes érést megvárva 
nagyok lesznek a veszteségek, a je-
lenlegi állapotban viszont gondot 
okoznak az éretlen becők.

A rét, legelő hasznosításá-
nál gondot okoz az első kaszálás 
szinte teljes elmaradása, ami az 
amúgy is gyengélkedő állattartást 
sújthatja tovább. A gyümölcster-
mesztésben sem jobb a helyzet. 
A gombás fertőzések megindulá-
sán túl a probléma tetéződött a 
jég és viharkárokkal. A többéves 
átlag körülbelül felét kitevő vár-
ható termés azonban nem gene-

rál felvásárlásiár-növekedését, így 
nem kompenzálhatóak a bevételki-
esések. Az alma esetében is hason-
ló a helyzet. A tradicionális termő-
területeket elverte a jég, és óriási 
a varasodásfertőzés mértéke. 

– Milyen módon érinti a lakos-
ságot a mezőgazdaságban elszen-
vedett káresemény?

Noha a szakmai szervezetek 
felkérték az agrárkormányzatot a 
mezőgazdasági és erdőgazdasá-
gi károknak legalább a termelés 
folytatásához szükséges mérté-
kű enyhítéséhez történő nemze-
ti és lehetőség szerint EU-s for-
rások biztosítására, korántsem 
bizonyos, hogy az realizálódik is.  
Mivel a szomszédos országokban 
is hasonló állapotok uralkodnak, 
várhatóan így a kínálat csökken, 
ami az árakat is felveri.  Az élel-
miszer-ipari nyersanyag emelke-
dése következtében a késztermé-
kek árainak emelkedése is és (kö-
szönhetően az elmúlt évek kisgaz-
da-ellenes politikájának) a hazai 
feldolgozott jó minőségű élelmi-
szerek zuhanásszerű csökkenése is 
várható rövid távon.  

Konklúzióként engedjen meg 
egy rövid helyzetelemzést. Noha, 
valóban a fenti állapotok borús ké-
pet mutatnak, mégis azt gondo-
lom, hogy a helyzet javítása min-
dig is itt feküdt előttünk. Egy gond 
van csupán, éspedig egyszerűen le-
szoktunk a részleges, esetleg teljes 
önellátásról. Mindannyiunknak ké-
nyelmesebb volt inkább lemenni a 
hipermarketbe és megvenni az ol-
csó és silány minőségű – sokszor 
nyugaton már betiltott – élelmi-
szernek nevezett vacakot.  Az eu-
rópai országokban az elmúlt évek-
ben rekordokat döntögetett a ve-
tőmag-értékesítés, ami azt jelenti, 
hogy ott  már elkezdtek nemcsak 
tudatosan étkezni, hanem termel-
ni, konyhakert szinten értéket elő-
állítani. Sajnos, a mai Magyaror-
szágon, ha benézünk egy-egy kert-
be, udvarba nem látunk hasonlót. 
Egyszerűen elkényelmesedtünk. 

GÁGó aNIta

sZabó-báTor TaMás önKorMányZaTi Képviselő, a MeZőgaZdasági biZoTTság elnöKe
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lóháton, fogattal az utakon
Várpalotán messzi régmúltra 
visszatekintő hagyománya van 
a lovaglásnak, lótartásnak. ezt 
szeretnék felújítani, megélni a 
Nimród Várpalotai lovas Bará-
ti Kör tagjai. szajvolt Mihály el-
nökkel és Helt tamás alelnökkel 
beszélgettünk a baráti kör éle-
téről.

– Milyen céllal alakult a lovas 
baráti kör?

Szajvolt Mihály: – Várpalotán 
régóta volt hagyománya a lovag-
lásnak, sokan tartottak lovat, fu-
varoztak velük, nekem is ide ve-
zethető vissza a lovak szerete-
te, apám is, nagyapám is fuvaros 
volt, mészégető. Lovak mellett 
nőttem fel, így alakult ki a kö-
tődésem hozzájuk, már legalább 
három évtizede lovagolok; pat-
kolok, eljárok falvakba fogathaj-
tásra. Tősgygyökeres palotaiként 
sok lovast ismerek a városban. 
Tamásék kerestek meg, hogy lo-
vagoljunk együtt, és felvetődött, 
hogy rendezzük meg a második 
gazdafogathajtást a városban. Ez-
zel együtt jött az ötlet, hogy ala-
kítsunk egy baráti kört. 17-en ala-
pítottuk, azóta 27-en vagyunk. 

Helt Tamás: – Végül is 2009 feb-
ruárjában alakultunk meg. A ló köt 
össze minket, fő profilunk a terep-
lovaglás, célkitűzéseink: egymás 
segítése, a lovas hagyományok és 
lovas szabadidőtöltés népszerűsíté-
se, elősegíteni a lovasok, lótartók 
és más hasonló egyesületek közöt-
ti párbeszédet. Nem vagyunk tör-

ténelmi hagyományőrző szervezet, 
talán csak annyiban, hogy azokat 
a lovas hagyományokkal, lótartás-
sal kapcsolatos ismereteket akar-
juk feleleveníteni, amelyek régóta 
jelen voltak Várpalotán életforma-
ként: sok lovas fuvarozó, meszes 
dolgozott a városban, járták a Ba-
konyt. A tagok többsége palotai 
régi lovas, de vannak közöttünk 
Inotáról, Ősiből és Tésről is.

– Milyen programokon vettek 
részt az alakulás óta?

H. T.: – Sok rendezvényre el-
jutunk. Tavaly tájékozódási ver-
senyen voltunk Úrhidán, megren-
deztük a gazdafogathajtást Várpa-
lotán, felvonultunk a lovainkkal a 
Történelmi zászlók találkozóján, 
kirándultunk a kettesfogat-hajtó 

világbajnokságra, Kecskemétre. 
Ezek mellett részt vettünk a Gazda-
sorsok hagyományőrző emléknap-
ján, Bakonykútiban családi napon, 
Inotán szüreti felvonuláson. Az 
idén volt Berhidán lovas hatpróba, 
ahol szintén ott voltunk, a majá-
lison lovagoltattunk, a közüzemi 
kft. családi napján és Ősiben, a ju-
niálison is részt vettünk. Jásdon 
volt ügyességi verseny, amelyet 
az egyik tagunk nyert meg. Meg-
jelentünk a szabadság napján, a 
Baglyas-hegytetőn, és megyünk 
lovagoltatni a barantások nyári 
táborába is.

Sz. M.: – Ismernek már bennün-
ket, sok helyre kapunk meghívást. 
17-én hintós ügyességi verseny 
volt Csetényben, amelyen én kép-
viseltem a baráti kört. Július 24-én 
rendezzük meg a lovas találkozót és 
ügyességi bemutatót Várpalotán, 
amely az idén nagyobb szabású 
lesz, egy látványos hintós ügyes-
ségi (bóják között fordulókkal, 18-
20 akadályon keresztül) és hátas 
ügyességi verseny mellett sokféle 
bemutató lesz majd látható. 

– Hogy zajlanak az edzések?
Sz. M.: – A lovaglás terepen tör-

ténik, mindenfelé a városban és 
környékén, mellékutakon, közuta-
kon, a forgalmat nem zavarva. Pró-
bálunk közösen gyakorolni, általá-
ban kéthetente. Ilyenkor feladato-

kat végzünk, hogy tudjunk egy, két 
sorban, oszlopban menni, ha beme-
gyünk a városba, tudjunk egy sorba 
fejlődni; lépés-, ügetésgyakorlás, 
a lovak megfelelő távolságtartása, 
irányítása a cél. Mindehhez kommu-
nikálni kell a lóval, és ismerni kell 
az állatot. Van egy vezető, aki irá-
nyít a vezérlovon. Úgy kell helyez-
kedni a lovakkal, hogy ne lehessen 
probléma közöttük, ha együtt me-
gyünk; nagy fegyelmet kell tartani. 
A fogathajtást is gyakoroljuk, van 
3-4 ló, amelyek szinkronban men-
nek a kocsiban, és vagyunk 4-5-en, 
akik hintós fogathajtásra tudunk 
menni. A 27 tagunkból 17 főnek 
van lova, összesen 23 a lovak szá-
ma a baráti körben.

– Mik a tervek a jövőre nézve?
H. T.: – Szeretnénk arra a szint-

re eljutni, hogy a lovas oktatás 
körülményeit megteremtsük, egy-
részt saját magunk és a lovaink 
számára, másrészt, akik kedvet 
kapnak és beállnak hozzánk, a lo-
vaglás alapismereteit nálunk sajá-
títhassák el. Ehhez azonban szük-
séges lesz egy saját lovas pálya, 
amely egyelőre nem áll rendelke-
zésünkre. Tavaly óta már sokat fej-
lődtünk, nyertünk két pályázaton 
is az önkormányzatnál, egységes 
felszerelést vásároltunk, és van 
egyen ingünk, pólónk.

GÁGó aNIta

a baráTi Kör célja a lovas hagyoMányoK népsZerűsíTése

a lovasoK soK helyre KapnaK MeghívásT

Várpalota Város jegyzője felhívja a tisztelt ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal 
szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell kiszab-
ni, melynek összege 15 000 Ft-tól 15 000 000 Ft-ig terjedhet.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a Me-
zőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a települési önkormány-
zat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Kérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti kötelezettségük-
nek tegyenek eleget, mert a parlagfűmentesség mindannyiunk közös ér-
deke.

Lakossági panaszbejelentés megtehető személyesen, írásban és telefo-
non a 06-88/592-668 telefonszámon.

Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Mobil jogsegélyprogram
Az Egy Hajóban kiemelkedően közhasznú alapítvány együttmű-

ködésben az Igazságügyi Minisztérium jogi segítségnyújtó szolgá-
latával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Veszprém megyei 
jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe ingyenes jogi 
szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme vagy szociális 
rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi 
tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíj-
igazolás, munkabér-igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szoci-
ális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási iga-
zolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok: Várpalota, 
polgármesteri hivatal, tanácsterem, B épület, 2010. 07. 29., 08. 12., 
08. 26., 09. 09. csütörtökönként 8.00-tól 9.30-ig.

t á j é k o z t a t ó
az ügyfélszolgálati és okmányirodába, valamint az anyakönyvi hiva-
talba történő időpontfoglalásról és az ügyintézés módjáról

– napi sorszám igénylésével
– személyes helyszíni előjegyzéssel az információs pultnál 
– az 592-679-es vezetékes telefonszámon

NAPI 24 ÓRÁBAN:
– a www.varpalota.hu lokális weblapról  (Q-CALENDAR Internet)
–  www.magyarorszag.hu weblapról az XR-rendszerben ügyfélka-

puval
– wap-os mobiltelefonon keresztül: wap.govcenter.hu/varpalota 

A gyors ügyfélhívás és irányítás érdekében kérjük tisztelt ügy-
feleinket, hogy a lefoglalt időpont előtt 5 perccel vegyék át sorszá-
mozott jegyüket az  információnál.

Tavasziné Engi Marianna irodavezető

Bérlethamisító – buszról a börtönbe
Egy 21 éves berhidai férfi ellen indult büntetőeljárás közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak és okirattal való visszaélés bűncselekménye miatt. A 
férfi július 2-án délben utazott egy autóbuszon, amikor az ellenőr bérletbe-
mutatásra szólította fel. A bérlet láthatóan hamis volt, ezért az ellenőr kö-
zölte a fiatalemberrel, hogy értesíti a rendőrséget bérlethamisítás miatt, er-
re a férfi megpróbált lemenekülni a buszról a jegyellenőr hölgyet a karjánál 
fogva megragadva és félrelökve. A buszsofőr a rendőrök kiérkezéséig az ajtók 
bezárásával akadályozta meg a berhidai fiatalember távozását, akit később a 
rendőrségre előállítottak. Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfit a Veszp-
rém Megyei Bíróság büntetés-végrehajtási csoportja körözte, így őt a bünte-
tés-végrehajtási intézetbe szállították.

üzenetet hagytak – pénzt, ékszert vittek
Újabb idős hölgy jóhiszeműségét használták ki tolvajok, akik azért kér-

tek bebocsátást a hölgy lakásába, hogy a szomszédnak üzenetet tudjanak 
hagyni, amihez tollat és papírt kértek. Míg a sértett készségesen segített, 
a szobában tartott készpénzét, ékszereit a két tolvaj nő ellopta. Idős hölgy 
pénzének és értékeinek hiányát csak másnap észlelte és július 2-án tett fel-
jelentést a rendőrségen.

a Balatonnál nemcsak a víz alá bukott le
Rendőri jelentés alapján indult eljárás a képen szereplő 48 éves, magas, 

erős testalkatú várpalotai nő ellen magánokirat-hamisítás és csalás megala-
pozott gyanúja miatt. Az alsóörsi polgármesteri hivatalból bejelentés érke-
zett, hogy egy középkorú nő azzal az indokkal, hogy ellopták a tárcáját és ira-
tait, pénzt kért a hazautazáshoz. A segítség megadásának feltétele a rendőr-
ségi feljelentésről felvett jegyzőkönyv bemutatása lett volna, ugyanúgy mint 
a karitasztól kért segítségé is. A nő azonban a feljelentés megtételére akkor 
sem volt hajlandó, amikor helyben szolgálatot teljesítő rendőrök megérkez-
tek. Újabb rendőri intézkedésre került sor vele szemben, amikor valaki szem-
tanúja volt, hogy a járőrök megérkezésekor az útszéli bokros részre dobott 
egy pénztárcát. A táskája átvizsgálásakor, amely során ellenállást tanúsított, 
szállodai kulcsokat, beléptetőkártyákat, valamint az előkerült pénztárcában 
a személyes iratai mellett több, más nevére kiállított okiratot találtak. Köz-
tük volt egy, a körözési rendszerben szereplő forgalmi engedély is. Találtak 
nála olyan dokumentumokat is, amelyek szerint ő hosszabb ideje, szinte na-

pi rendszerességgel más szállásokon tartózko-
dott, és elismervényen nyilatkozott a kifize-
tetlen, 20 000–100 000 forintos tartozásairól. 
Nagy a valószínűsége annak, hogy nemcsak a 
szállásért nem fizetett, hanem a kölcsön kért 
pénzt sem adta meg.

Jelentkezzenek azok a Balatonalmádi 
Rend őr kapitányságon Kaizer Krisztina száza-
dosnál a 88/439-711 telefonszámon, akiket a 
képen szereplő személy megkárosított. 

elpattant egy húr..., elcsattant két pofon
Egy 26 éves csopaki férfi ellen indult garázdaság és könnyű testi sértés 

miatt büntetőeljárás, aki ellen egy helyi hölgy tett bejelentést július 12-én. 
A nő elmondása szerint egy férfi két alkalommal is arcon ütötte őt Csopakon. 
A tettlegesség előzménye az volt, hogy a hölgy a fiatalembertől kért segít-
séget, mondván szeretne telefonálni a barátnőjének, de az ő telefonkártyá-
ja már lefogyott. A férfi társasága azonban egy idő után terhes lett a hölgy 
számára, amit szóváltás követett, majd elcsattant két pofon. A rendőrök a 
Balaton-parton megtalálták az ittas állapotú fiatalembert, aki a rendőrségi 
kihallgatáson elismerte a garázdaság és a könnyű testi sértés bűncselekmény 
elkövetését. BalÁZs KIttI

rendőrségi hírek
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Programajánlók, közérdekû információk
salaKOs sPOrtPÁlYa
Várpalota
24-én Várpalotai lovas találkozó és ügyes-

ségi bemutatók. 8.00–9.30 érkezés, 
nevezés, pályabejárás. 9.45 megnyi-
tó. 10.00 hintós fogathajtás. 12.00-tól 
ügyességi bemutatók: bajvívó magyarok, 
díjugratás, fajtabemutató, egyesületek 
bemutatkozása, barantabemutató. 14.30 
hátas ügyességi verseny. 16.00 ered-
ményhirdetés, díjátadás

CsÖrGeY-eMléKMű
Várpalota, Tési út
23-án 10.30 órakor megemlékezés, koszorú-

zás. 1928. júliusában, 82 évvel ezelőtt 
történt, hogy a magyar hadsereg Várpa-
lotán, a lőtéren próbálta ki a titokban 
fejlesztett fegyverek egyikét, egy ágyút. 
Az alkalom egyben bemutató is volt a 
katonai vezetés számára. 82 évvel ez-
előtt tragédia történt: az ágyú felrob-
bant, és vitéz Csörgey Károly tábornok 
több bajtársával együtt meghalt. Emlé-
küket őrzi az obeliszk  a tési út mellett.

HuNYaDI tér
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér
augusztus 6–8. Mátyás, az igazságos – re-

neszánsz napok
KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Képzõmûvészeti kiállítás a ka ma ra ga lé-

riában. Kiállító művészek: Farkas István, 

Holányi Julianna, Nagy Carmen, Papp 
János, Pásztor János, Somogyi László, 
Tatár Antal, Vámos Sándor. A galéria 
megtekinthető a könyvtár nyitvatartá-
si ideje alatt.

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

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

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

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

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

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

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

Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg 
húsos szalonna, 25 dkg vegyes, zsen-
ge salátalevél, 4 tojás, 6 evőkanál 
olívaolaj, 1 teáskanál dijoni mustár, 
2 evőkanál vörösborecet, só, bors

Elkészítés: salátástálban keverd 
össze az olívaolajat és a mustárt, 
sózd és borsozd. A salátaleveleket 
tedd egy tálba. A tojásokat főzd 7 
percig forrásban lévő vízben, majd 
azonnal engedj rájuk hideg vizet, 

hagyd kihűlni, és ezután hámozd 
meg őket. A hasábokra vágott sza-
lonnát szárazon pirítsd meg egy 
teflonserpenyőben – 3 percig, amíg 
ropogós és aranyszínű lesz –, majd 
szórd a levelekre. Öntsd az ecetet a 
serpenyőbe, majd locsold a salátá-
ra. Rázd össze a salátát, oszd el hat 
tányéron. A tojásokat felezd el, és 
ültess 2-2 fél tojást mindegyik sa-
láta tetejére. Fogyassz hozzá ropo-
gós bagettet.

recept(t)úra

szalonnás saláta

Humorzsák
A farmon megbetegszik egy ló. Az állatorvos azt mondja a pa-
rasztnak:
– Beadtam neki egy gyógyszert, de ha három nap múlva sem gyó-
gyul meg, akkor agyon kell lőni.
A disznó, aki mindent hallott, mondja a lónak:
– Kelj fel!
A ló túl elcsigázott ehhez. Második nap a disznó újra azt mondja:
– Kelj fel gyorsan! Baj lesz!
De a ló még mindig túl fáradtnak érzi magát.
Harmadik nap a disznó megint azt mondja:
– Kelj fel, mert ha nem, agyon fognak lőni!
Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló föláll.
A paraszt látja és örömmel mondja a családnak:
– Ezt megünnepeljük! Levágjuk a disznót!

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): augusztus 3–4-én 7–20 óráig szárazföldi lövészet.

augusztus 8-án 19 órakor

Irish Dance Company

az ír sztepptánc királynője a retróban
egy különleges előadás házigaz-
dája lesz Inotán a retro színház. 
egy egyedülálló táncegyüttes lesz 
a Pannon Várszínház vendége au-
gusztus 8-án: azt ígérik, produkci-
ójuk felejthetetlen élményt jelent 
majd a közönség számára. este hét 
órától az ír sztepp tánc koroná-
zatlan királynője lép színpadra a 
Béke Művelődési Házban, legkivá-
lóbb táncosaival. 

Az ír kultúra jellegzetességei – 
azaz a lenyűgöző muzsika és tempe-
ramentumról árulkodó táncok – világ-
szerte hódítanak: Magyarországon is 
évek óta népes tábort vonzanak. Így 
aztán bizonyára sokak érdeklődését 
felkelti a The Irish Dance Experience 
show, elvégre Catherine Gallagher 
társulata az ír sztepptánc legkivá-
lóbb táncművészeiből áll. 

Az együttes alapítója, szóló-
táncosa és koreográfusa az ír nem-
zeti bajnok és többszörös világbaj-
nok Catherine Gallagher, akinek ne-

ve szerte a világon sokak számára 
ismerősen cseng, hiszen a Gallagher 
családból származnak Írország leg-
híresebb táncosai. A négy testvér 
közül a legidősebb, Michael Patrick 
Gallagher már tizenkét évesen világ-
bajnokságot nyert, jelenleg pedig a 
Riverdance amerikai csapatának ve-
zetője. A legfiatalabb testvér, George 
Bernard Gallagher szintén a világhírű 
Riverdance táncosa, amíg Barry John 
Gallagher a Lord of the Dance tagja. 

Catherine Gallagher ötévesen 
kezdett el táncolni, és sorra sikert 

aratott a legnagyobb táncverse-
nyeken. Versenyzői pályafutásának 
csúcsát jelentette, amikor elnyerte 
az Írország nemzeti bajnoka címet, 
majd 1997 júliusában csatlakozott a 
már említett Riverdance Show-hoz. 
– Úgy érzem, a közönség fiatal, új 
arcokat és lábakat keres az ír tánc-
produkciók világában. Michel Flatley, 
Jean Butler és Colin Dunne nagyon 
tehetséges táncosok, akik inspirál-
tak engem, de most már itt az ideje, 
hogy megmutassam a világnak saját 
kreatív képességeimet – fogalmazta 

meg legfőbb célkitűzéseit Catherine 
Gallagher, aki megálmodta és szín-
padra vitte azt a lélegzetelállító, 
egész estés ír sztepptánc show-t, 
amit most a Retróba ellátogató kö-
zönség is megismerhet. 

A The Irish Dance Experience show, 
ahogy a cím is jelzi, az ír tánc élmé-
nyét nyújtja. Szabad szemmel szinte 
alig követhető, ahogyan a profi művé-
szek elképesztő sebességgel, élénk és 
kifinomult bokamozgással, hatalmas 
ritmusérzékkel szteppelnek a freneti-
kus zenére. Catherine modernebb zenei 
alapokra helyezett koreográfiái ámu-
latba ejtik a publikumot. A fantáziá-
val teli, eredeti műsort figyelve a kö-
zönséget elvarázsolja az autentikus ír 
tánc varázsa. Biztosak lehetnek abban, 
hogy egy fantasztikus és felejthetet-
len élményben lesz részük. Az előadás 
augusztus 8-án lesz látható. Jegyek a 
Jó Szerencsét Művelődési Házban és a 
veszprémi jegyirodában (Veszprém, Rá-
kóczi u. 1.) kaphatók. Az előadás idő-
tartama kétszer hatvan  perc. 

egy Különleges előadás háZigaZdája lesZ a reTro sZínháZ

retro színház
(Inota, Béke Művelődési Ház)

IrIsh Dance company 
Catherine Gallagher a retróban

2010. augusztus 8. 19.00

 Jegyek kaphatók elővételben a Jó szerencsét művelődési házban, 
a pannon Várszínház veszprémi jegyirodájában (rákóczi u. 5.), 

illetve a ticketportál partnerirodáiban.
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

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 ke-
zes 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

Már most kezdje gyermekének beszerezni tanszerét, 
amit 10% kedvezménnyel megvásárolhat 
a szolgáltatóházi és a Táncsics utcai 

papír-írószer boltban.
Beiskolázási és étkezési utalványt elfogadunk!
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újraindult a vonatforgalom 

Újra jár a vonat Veszprém és Győr között. A korábban bezárt vasúti 
szárnyvonalat július elején indították újra.  Az ünnepségen, a zirci vasútál-
lomáson jelen volt Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes is. A Bajnai-
kormány tavaly megszüntette a közlekedést ezen a vonalon, s ez a zirci 
térséget hátrányosan érintette. A Győrből induló vonat Zirc és Veszprém 
között csak hétvégén közlekedhetett. A mostani újraindítással a hét min-
den napján jár két pár vonat reggel, illetve délután. A menetrend őszre ké-
szül el, alkalmazkodni fog a térség, a diákok, a munkába járók érdekeihez, 
és a vonalat vonzóvá teszi a turisták előtt. 

– Az országnak olyan kormánya van, mely nemcsak országos szinten, 
hanem helyi értékekben is gondolkodik. Szem előtt tartja adott térség, a 
gazdaság, az idegenforgalom érdekeit – mondta Navracsics Tibor.

Talabér Márta országgyűlési képviselő az újraindítás kapcsán arról be-
szélt, hogy a reményt sohasem szabad feladni! Utalt arra is, hogy még 
képviselőjelöltként egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy ezen 
a vonalon ismét legyen napi közlekedés. Ígéretet tett arra, hogy a menet-
rend optimalizálásában is részt vesz.

Nagyüzem a balatoni strandokon
Úgy látszik jó szezon lesz a Balatonon. Már a június bevételek megha-

ladják a tavaly ilyenkorit. A tóparti fürdőhelyekre átlagosan 500 forintért 
lehet belépőt venni, gyerekeknek, nyugdíjasoknak átlagban 350 forint-
ba kerül, de a délután négy óra után fürdőzőknek is nagyjából ennyit kell 
leszurkolni a belépőért. Persze helyieknek, nyaralótulajdonosoknak, heti 
vagy havi bérlettel rendelkezőknek kedvezmény jár. Ez azonban még csak 
az első lépés, ennyiből a legritkább esetben lehet megúszni a fürdőzést. 
A  strandi büfékben az elmúlt években konzerválódtak az árak. A lángost 
általában 300 forintért kínálják. A hamburgerért 430, a hotdogért 380 fo-
rintot kérnek. A pizza ára 800 forinttól indul. A főtt kukorica 300 forint. 
Egy pohár csapolt sör 240 forintba kerül, a dobozos 400 forint. A bor de-
cije egy százas, az üveges üdítő 350 forint. Az étel-, italárak tekintetében  
nagy szórás nincs az egyes balatoni strandok között.

egyetemi évértékelés
Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rektora sajtótájékoztatón számolt be 

az intézmény 2009/2010-es eredményeit. Az egyetem sikeresen növel-
te bevételét az elmúlt évekhez képest. A 2009/2010 tanévben a Pannon 
Egyetem hallgatói létszáma meghaladta a tízezret. A legnagyobb létszám-
ban (4764 fő) a gazdaságtudományi kar által kínált szakokon tanulhattak 
a hallgatók, ezt követte a modern filológiai és társadalomtudományi kar 
1813 hallgatóval. A műszaki informatikai karon 1218-an, a mérnöki karon 
1093-an, a keszthelyi Georgikon karon pedig 1064-en részesültek képzés-
ben.  A minőségi oktatásért tett erőfeszítéseinek és a régió fejlesztésében 
betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként 2009-ben a Pannon Egye-
tem elnyerte a Királyi Régióért Díjat. 2010-ben az egyetem a Kiváló Egye-
tem miniszteri elismerést is megkapta.

Munkácsi-képek Veszprémben
Harminckét alkotása látható Munkácsy Mihálynak, a legkedveltebb, leg-

ismertebb magyar festőművésznek a veszprémi Csikász Galériában. A fest-
mények Pákh Imre amerikai műgyűjtő gyűjteményéből származnak és így 
együtt még sehol nem voltak kiállítva. A tárlaton többek között olyan ismert 
festmények is szerepelnek, mint az Ásító inas, a Cigányok az erdőszélen, a 
Mosónők, A kis cukortolvaj, a Ballada, a Két család a szalonban, a Merengő 
nő kutyával, a Parkban és a Sétány a Parc Monceau-ban. Stílusát romantikus 
realizmusnak nevezik, amelyre nem hatottak lényegesen a modern festészeti 
irányzatok.  A kiállítás október 10-ig látható.

Megyei hírekegészségére!

thuri György szellemében
a Várpalotai Bányász férfi ké-
zilabdacsapat mérkőzéseinek 
évek óta megszokott hozzátar-
tozója a Várvédők transzparens, 
amely alatt szurkolók csoportja 
buzdítja megállás nélkül ked-
venc csapatát.

Lássuk kik is ők valójában. 
Zola, a palotai szurkolók egyik 

tagjának elmondása alapján a 90-
es évek elején hazánkban is sorra 
alakultak a különböző stílusirány-
zatú szurkolói egyletek. Várpa-
lotát ez a hév 1995-ben érte el, 
amikor megalakult az első többé-
kevésbé szervezett csoport Area 
Rossonera néven. Az akkori 20 év 
körüli fiatalok gyakorlatilag új im-
pulzust adtak az addigra alapo-
san megcsappant létszámú egyko-
ri „B-közép” számára. A Várvédők 
csoport 2001-ben alakult meg egy 
fiatalabb generációnak köszönhe-
tően. A tábor jelenlegi létszáma 
változó. Hazai mérkőzéseken a he-
lyi fiatalok csatlakozásával termé-
szetesen nagyobb, míg idegenben 
általában egy 15-20 fős jól ösz-
szeszokott társaság szokta elkí-
sérni a csapatot, ami – tekintve, 
hogy a kézilabda-együttes a köz-

elmúltban a harmad- és másod-
osztályban szerepelt – dicséretet 
érdemel. Az évek során számos jó 
hangulatú túrán van túl a társa-
ság, amelyek során az ország nyu-
gati felének minden pontján meg-
fordultak. A szurkolást 2-3 dob 
és több rudas zászló színesíti, de 
előfordult már pirotechnikai esz-
közök bevetése is. Az idei évben 
már a hatodik fajta szurkolói sál 
készült el saját ötletek alapján. A 
csoportnak riválisa igazából nin-
csen, jó kapcsolatban van mind-
azokkal, akik elismerik tevékeny-
ségüket, és nem viselkednek pro-
vokatívan ellenük. A jövőre nézve 
a cél a tábor létszámának növelé-
se, anélkül, hogy az a minőség ro-
vására menne.

Végezetül álljon itt az első 
osztályú Mezőkövesd szurkolóinak 
véleménye, akik az előző szezon-
ban Magyar Kupa mérkőzésre láto-
gattak el városunkba:

„A hazai Várvédők végig biz-
tatták a csapatukat, elkelne az NB 
I-ben is pár ilyen tábor. Változa-
tosan szurkoltak, jó pár dalt éne-
keltek, néhol hangosabbak voltak, 
mint mi.”

BérCZes VIKtOr

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?itt a nyár, jÖnnek az unokák!

Jöjjön el hozzánk hallásvizsgálatra!

szabaduljon meg
hallásproblémáitól!

Két füllel jobban lehet hallani!
a természet nem csak két szem-
mel, hanem két füllel is meg-
ajándékozott bennünket. Nem 
véletlenül van ez így. a hang 
irányának és eredetének felis-
merése a két egyformán jól mű-
ködő fül információira épül. a 
zaj- és veszélyforrások eredete 
is így határozató meg pontosan, 
vagyis a füleink állapota a biz-
tonságunkkal is összefügg.

Gondoljunk csak bele, milyen 
veszélynek vagyunk kitéve, ha le-
lépünk a járdáról és közben nem 
halljuk a mellettünk éppen ka-
nyarodó autót, és elélépünk. Vagy 
szállnánk fel a buszra és nem hall-
juk meg a figyelmeztető hangot, 
ami az ajtó záródását jelzi.

Ezek a hangok mind-mind a 
mindennapi életünk részei. Ha 

nem halljuk, vagy csak félig hal-
lunk meg valamit, veszélyhelyze-
tekbe sodorhatjuk magunkat.

szeretem a füleimet!
A látás meggyöngülése ese-

tén az ember szemüveget használ, 

halláscsökkenés esetén mégsem 
keresünk azonnal megoldást. A fü-
lünket nem szeretjük úgy, mint a 
szemünket?

Pedig a füleinket, hallásun-
kat ugyanúgy szeretni és gon-
dozni kell! Ennek első lépése a 

hallásvizsgálat, majd a megálla-
pított hallásprobléma esetén a 
hallókészülék használata. A ké-
szüléket teljesen személyre sza-
bottan programozzák be és segít-
ségével megszüntethető a legtöbb 
hallásprobléma.

Nagyon fontos, hogy akinek 
mindkét fülén halláscsökkenése 
van, egyszerre gondozza mindket-
tőt. Ha csak az egyik oldalon vi-
sel készüléket, holott mindkét ol-
dalon segítségre szorul a hallása, 
beszédértése nem lesz kielégítő 
és sem a térhallása, sem az irány-
hallása nem lesz lehetséges. Ezzel 
szemben a kétoldali készülékhasz-
nálat javítja az ön teljes hallás-
egyensúlyát és visszaállítja a ter-
mészetes hallásélményt.

Ezért senki ne kivételezzen, és 
egyformán szeresse mindkét fülét!

hallásprobléMánK MegsZünTeTése éleTMinőségünKeT, KöZérZeTünKeT jelenTősen javíTja

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett édesanya, nagymama

FENYVESI (BALASSA) PIROSKA
1928–2010

türelemmel viselt, hosszú betegség után, július 20-án, 
Bácstopolyán visszaadta lelkét Teremtőjének.

Ottó, Gabriella, Áron és Noémi
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Könnyûzenei lexikon

Felhívás
Várjuk azon régi és mostani együttesek jelentkezését, akik valaha 

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

 Várpalotán a Tési-dombon forgalmas vendéglátóhely 
teljes berendezéssel kiadó. Érd.: 70/330 5427

Horse Powers
1971-72 fordulóján  szerveződött  Horse Powers (HP) a követ-

kező  tagokkal:  Soós András – ének, Csellich Helmut – szólógitár/
zenekarvezető, Budai Kálmán – ritmusgitár,  Lukács Lajos – basz-
szusgitár, Selmeczki Zoltán – dob. (Érdekességképpen megemlítendő, 
hogy Csellich Helmut  szólógitáros  balkezes volt, de jobbkezes gitá-
ron játszott, mint Jimi Hendrix, de áthúrozás nélkül!) A várpalotai 
MüM 304-es Számú Ipari Szakmunkásképző Intézetének ebédlőjében 
próbáltak szerdán és vasárnap. Ott  tárolták a felszerelést is, amit 
szombatonként legtöbbször kézben vittek át az Alagsorba, a koncert-
helyszínre, aztán vasárnap meg vissza (három darab tízwattos csöves 
erősítő, hangfalak, dobcucc). A jobbára 15-16 éves, középiskolás fi-
atalokból álló  Horse Powers, valamint a Gladis zenekar elégítette  ki 
ezen időszakban a palotai és környéki fiatalok élőzene iránti igénye-
it. A Horse Powers szombaton (1972 őszétől) az Alagsorban, a Gladis 
vasárnap a KISZ-házban csapott a húrok közé. A HP (ló)erős műsorát 
az akkoriban divatos együttesek nótáiból állította össze: Shadows, 
Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Black Sabbath, Deep Purple, Free, 
Steppenwolf, Creedence Clearwater Revival, Ohio Express, Omega, Il-
lés. Saját szerzeményük talán csak egy-kettő (ha) volt. A kezünkbe 
került szakszerű könyvelésből sok mindent kiolvashatunk. Például a 
zenekari kiadásokról. Blokk, Székesfehérvár, Műszaki Áruház, 1972. 
12. 29.: 10 db pengető, 1,80 Ft/db;1 db dobverő 30 Ft; 1 db húrkész-
let 23,10 Ft; 11 db É1 húr 2,90 Ft/db; 4 db G húr, 6,20 Ft/db, össze-
sen 127 forint 80 fillér. 1973. január 13-án ugyanitt vettek 63 forint 
40 fillérért kábelt a villogóhoz (figyelem, fénytechnika!), amely ak-
ként lett szerelve, hogy úgy villogott, ahogy a dobos ütötte a lábdo-
bot. De bevételük is akadt a fellépésekből. Nézzük azt is át, s egyúttal 
a koncertek helyét és pontos idejét is megtudhatjuk: 1972. novem-
ber: Alagsor, 350 Ft-ot kapott a zenekar a fellépésért. A későbbiek-
ben rendesen 200 Ft volt a gázsija itt a HP-nek, no meg fejenként 
egy kisfröccs vagy egy korsó sör. S nem is pihent a zenekar, az tény. A 
koncertek: 1972. 12. 23., 28., Alagsor. December 31., Súr (itt a szil-
veszteri buliért 1500 Ft-ot kaptak), 1973. 01. 20., 02. 03., 02. 10. (ez 
250 Ft-ért), 02. 24. (fehérvári közgazdasági szakközép, 200 Ft), 03. 
03., 03. 11. (Tés, 900 Ft-ért), 03. 13., 03. 24., 04. 03. (230 Ft) 04. 
29., május 5., 12., 25., és végül 26.  Ekkor, 1973. május 26-án lépett 
fel utoljára a Horse Powers zenekar.

Tagok
Soós András – ének
Csellich Helmut  –  szólógitár, zenekarvezető
Budai Kálmán – ritmusgitár
Lukács Lajos – basszusgitár
Selmeczki Zoltán – dob

Várpalotai lovas találkozó 
ügyességi bemutató

2010. július 24-én Várpalotán, a salakos sportpályán

Szervezők: Nimród Várpalotai Lovas Baráti Kör, Válaszutak Lovas Sport Klub, Bakonyi Poroszkálók

Érdeklődni a nevezés sel kapcso-
latban lo va soknak a következő 
elérhetőségeken lehet:

06 -20/436 -8240
06 -20 -533 -7910
kaldea@chello.hu

 8.30–9.30  Érkezés, 
nevezés, 
pályabejárás

 9.45 Megnyitó

 10.00  Hintós 
fogathajtás

 12.00-tól   Ügyességi bemutatók: bajvívó 
magyarok, díjugratás, fajtabemu-
tató, egyesületek bemutatkozása, 
barantabemutató 

 14.30 Hátas ügyességi verseny

 16.00 Eredményhirdetés, díjátadás

A nap folyamán büfé, árusok és lovaglási, kocsikázási lehetőség várja az érdeklődőket!

Célunk egy hangulatos és jókedvű találko-
zó mindazoknak, akik szeretik a lovakat 
és lovaglást, akik szeretnének kapcsolatba 
lépni valamilyen szinten a lovas szerve-
zetekkel, vagy egyszerűen csak egy szép 
napot töltenének el csodálva a hajtók, lo-
vasok és idomított lovaik ügyességét.

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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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 

augusztus 5-én 

jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: július 31., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

Kovács György
üveges és képkeretező
8100 Várpalota, Marx u. 2.

Tel.: (88) 371-042, mobil: 06 (30) 976-1743

Pétfürdôn az Ösküi úton, aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es saroktelek 
42 nm-es felújított kis házzal, nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

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

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 3 szobás

családi házat
keresek, augusztusi 

költözéssel.
Tel.: 20/291-2649

„Aludd örök álmod, nyugodtan, csendben.
Hiszem azt, hogy mi még találkozunk egyszer.”

Fájó szívvel emlékezünk 

KOLMAN FERENCRE
halálának 5. évfordulója 

alkalmából.
 Szerető felesége és családja 

raVeczky üVegezés
88/470-254, 70/3637-137

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

Huszonöt éve fut és versenyez
eiserle Judit 25 éve képviseli 
városunkat és hazánkat külön-
böző hazai és nemzetközi futó-
versenyeken. Családján, bará-
tain és ismerősein kívül eddig 
kevesen tudták róla, hogy egy 
egész szekrénye megtelt serle-
gekkel, kupákkal és érmekkel.

– Hogyan kezdődött sportolói 
pályafutása?

– 17 évesen „fertőztek meg”  
Kovács Péter és az azóta sajnos 
már elhunyt Török Tamás baráta-
im, velük jártam el kocogni. Aztán 
egy idő után elkezdtem Pestre ver-
senyekre járni és azóta ez életfor-
mámmá vált. Azok, akik nem pró-
bálták hosszabb távon űzni ezt a 
sportot, fogalmuk sincs, milyen ér-
zéseket hoz ki az emberből, és mi 
értelme csak futkározni labda nél-
kül az út szélén vagy az erdőben. 
Futás alatt ki tudom kapcsolni az 
agyamat, átrendezni a gondolata-
imat, és teljes mértékben karban 
tart fizikálisan és lelkileg is, építi 
a testet és a lelket. Ha rossz napom 
van és fáj a fejem, gyógyszer he-
lyett inkább felkapom a futócipő-
met és megyek ki a szabadba.

– Ha bárki beírná a nevét egy 
internetes keresőoldalra, oldalakon 
keresztül olvashatná, mennyi hazai 
és nemzetközi versenyen vett már 
részt élete során. Nemcsak hogy 
képviseli városunkat, hanem na-
gyon jelentős eredményekkel is di-
csekedhet.

–  Az első maratonimat 1994-
ben futottam Olaszországban, az-
tán volt egy jó 6-7 év, amikor szin-
te minden hétvégén jártam verse-
nyezni. 2007-ig a Marathon Tömeg-
sport és Környezetvédő Egyesület 

tagja voltam, nagyon jó csapat ver-
buválódott össze, Méreg Józsiékkal 
rengeteg versenyen vettünk részt 
a duatlonoktól a sepsiszentgyör-
gyi váltófutásokig. A Marathon TKE 
tagság meghatározó része volt az 
életemnek, mert nagyon sok helyre 
eljutottam azáltal, hogy tagja vol-
tam egy egyesületnek. Eredmény 
szempontjából a 2006-os olaszor-
szági maraton jelentős számom-
ra, ahol második helyezett lettem 
3 óra 18 perccel, a következő év-
ben pedig negyedikként végez-
tem. 2005-ben senior kategóriá-
ban aranyérmes lettem a pesti Nike 
félmaratonon a több ezer ember 
közül. 2007-ben átigazoltam a 
VEDAC-hoz. Olasz barátaink meghí-
vására Borgo San Lorenzóba futot-
tunk ki, ami egy négynapos 900 ki-
lométeres váltófutás volt.

– Melyik volt a legemlékezete-
sebb versenye?

–  Az olaszországi versenyek 
min dig nagyon emlékezetesek, mert 
nagyon jó kapcsolatot ápolunk az 
ottaniakkal. Amire mindig emlékez-
ni fogok, az a korábban már emlí-
tett első maratonom, ahol Kovács 
Peti barátom végigkísért a 42 ki-

lométeren és 195 méteren. Ezt a 
195 métert mindig elfelejtik, pe-
dig az is nagyon fontos, mert az je-
lenti a legnagyobb szenvedést. Már 
láttuk, hogy hova kellene befut-
nunk, de még nagyon messze volt, 
és mondtam, hogy a maradék távot 
legyaloglom, de  Peti ezt nem hagy-
ta, végig kellett kocognom és végül 
sikerült 4 óra 15 perc alatt beér-
nem. Rá három hétre Kassán verse-
nyeztünk, az ottani lakosok végig-
szurkolták és kiabálták a versenyt, 
ami annyira feldobott, hogy fél órát 
sikerült javítanom a saját eredmé-
nyemen, ami szenzációs érzés volt. 
Idén szeptemberben megint me-
gyünk Olaszországba és ha össze tu-
dom szedni magam, akkor szeretnék 
megint egy maratont futni.

– El tudná képzelni, hogy vala-
mikor abbahagyja a futást, ami gya-
korlatilag az életstílusává is vált?

–  Amíg az egészségem és a 
lábaim bírják, addig futni fogok. 
Futni bármikor lehet, télen, nyá-
ron, hóviharban vagy napsütés-
ben. A futáshoz nem kell más, 
mint sok-sok kitartás és akarat-
erő, meg egy jó futócipő.

BalÁZs KIttI

eiserle judiT

Kispályás labdarúgó-bajnokság
Nyugodt, ám az időjárás szem-

pontjából annál szerencsétlenebb 
„tavaszi” szezont tudhatnak ma-
guk mögött a városi kispályás foci-
bajnokság csapatai. A tavalyi évhez 
képest kevesebben indultak, ami 
azt jelent, hogy a korábbi három 

osztályhoz képest idén erősorrend 
alapján az A osztályban nyolc, míg 
a B osztályban kilenc csapat indult. 
– Sajnos többször előfordult, hogy 
az időjárás miatt meg kellett szakí-
tanunk a meccseket vagy a játéko-
soknak végig szakadó esőben kellett 

játszaniuk. Ennek ellenére a mérkő-
zések kellemes és nyugodt hangu-
latban zajlottak. Mindkét osztály-
ban szoros párharc zajlott az első 
helyezésért, végül azonban mindig 
csak egy kerülhet ki győztesként, 
így az A osztályt a Piranha, a B  

osztályt a San Siro csapata nyerte 
– mondta Németh Tibor sportrefe-
rens. Az őszi szezon, mint minden 
évben az augusztus 20-át követő 
héten kezdődik, a játéknapok az A 
osztályban a hétfői, a B osztályban 
a keddi napokra kerülnek.

a osztály
 1. Piranha 7 5 1 1 33:17 16
 2. JÁÉV SE 7 4 2 1 30:17 14
 3. Eldorádó 7 3 2 2 28:17 11
 4. Flamengó 7 3 1 3 30:29 10
 5. AS COMA 7 3 1 3 25:24 10
 6. Virtus 7 3 1 3 27:31 10
 7. Légió FC 7 1 3 3 19:26 6
 8. Satelit 7 - 1 6 18:49 1

 B osztály
 1. San Siró 10 8 - 2 61:23 24 
 2. Sógi ’99 Bt. 10 7 2 1 62:24 23 
 3. Aprítók 10 7 - 3 45:22 21 
 4. Retro 10 7 - 3 39:24 21 
 5. Fincsi FC 9 5 1 3 37:29 16 
 6. Tábormező 10 4 1 5 35:29 13 
 7. Zsolti 8 1 - 7 12:36 3 
 8. Dirty Dozen 9 1 - 8 11:75 3 
 9. Lokomotív 8 - - 8 6:46 0

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

Ingatlan
szilvásváradon a központban, de csendes he-

lyen kétbejáratú,  két generációnak, ven-
déglátásra, cég-, önkormányzati üdülő-
nek is alkalmas 1200 nm területen fek-
vő 133 nm-es, gázkonvektoros ház eladó. 
4 szoba, 2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, 
kandalló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érdeklődni lehet:  30/642-0307, 
36/355-201

eladó a városközpontban (Táncsics utcai) 
56 nm-es 2 szobás, részben felújított 4. 
emeleti, erkélyes, jó panorámájú lakás. 
Érdeklődni a +3630857 5865 telefonszá-
mon, délután 15 és 19 óra között.

Berhidán műút mellett emeletes gazdasági 
épület lakórésszel, ipari árammal, telken 
ivóvízzel. Hozzá kordonos szőlő, gyü-
mölcsfák, szántó. Iár: 3,4 M Ft. 30/307-
5553

eladó Berhidán 2 szobás, részben 
gázkonvektor-fûtésû, felújítandó, össz-
komfortos családi ház két utcára nyí-
ló telekkel. Érd.: 30/330-3172. Irányár: 
5,6 M Ft.

sokallja a vízdíjat? Vegye meg házamat! Kert 
végében kispatak. Ingyen moshat, lo-
csolhat. Inota. 70/566-1738

Várpalotán  a Jókai utcában  teljesen felújí-
tott 1+3 szobás  tehermentes lakás el-
adó!  Érd.: 30/238-0865

eladó Várpalotán 1 szobás  egyedi hőmeny-
nyiségmérős panellakás, vagy elcserélhe-
tő nagyobb lakásra értékegyeztetéssel. 
70/240-6347

Várpalota-Inotán a Baglyas szőlőhegyen 500 
nöl telek présházzal, pincével, teljes fel-
szereléssel eladó. Telken kordonos szőlő, 
gyümölcsfák. Érd.: 88/785-331

eladó a Baglyas szőlőhegyen 2562 nm te-
lek. Nyári konyha, présház felszereléssel. 
30/275-2038

Jásdon eladó 10 x 10-escsaládi ház, mellék-
épületek, kert, füves udvar. Verandás fel-
járó és belső feljáró stb. ár megbeszélés 
alapján. Érd.: 20/363-4188

Ősiben parasztház eladó. 4948 nm terüle-
ten 2 szobás, víz, gáz, villany, istál-
ló, kút van. Uitt Babetta 15 000 Ft-ért. 
88/496-282

eladó a városközpontban 68 nm-es 2,5 szobás 
1. emeleti lakás, szigetelt, új nyílászá-
rók, tárolók. Tel.: 20/233-0540

Kiadó ingatlan
 Várpalotán kiadó bútorozatlan családi há-

zat keresek, augusztusi költözéssel. Tel.: 
20/291-2649

Várpalotán a Tési-dombon forgalmas vendég-
látóhely teljes berendezéssel kiadó. Érd.: 
70/330 5427

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kollé-

gát keresek. Németnyelvű fényképes ön-
életrajzokat az alábbi címre kérem. koc-
ka1313@gmail.com

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel, gyakorlattal, általá-

nos, röntgen szakasszisztensi végzettséggel, 
gyakorlattal, ECDL számítógépes vizsgával, 
jogosítvánnyal, angolnyelv-tudással szep-
tember 1-jétől munkát  nő kereskedelemben, 
egészségügyben munkát keres. 30/642-0307

 Vegyes
svéd- és relaxációs masszázs a Készenléti la-

kótelepen! Igény szerint házhoz megyek. 
Érd. H-P: 15 -19.  Tel:06-70/632-2821 
Kissné Garai Katalin

 Gaddiel Dekor falfestés: Egyedi minőségi de-
korációs falfestését vállalom, irodák, üz-
letek, és otthonokban. Kérem hívjon!!  
Tel: 06/70/ 640-2899

a Faller Jenő Szakképző Intézet – Várpalota  
– felvételt hirdet 2010. őszén induló kép-
zéseire! Szakirányok: bányaipari techni-
kus (felnőtt oktatás),  külszíni bányász,  
kőbányász és ásvány-előkészítő (felnőtt 
oktatás),  külfejtéses bányaművelő (fel-
nőtt oktatás). További információ: Né-
meth Géza 0620/375-9230

Idősek, betegek masszírozását, kimozgatását 
vállalom. Lazító masszázs mindenkinek. 
Házhoz megyek. Érd: 06-20/9862-103 

eladó dízel kéthengeres kistraktor nagy hid-
raulikus borítású pótkocsival, ekével, 
kultivátorral. Iár: 290 000 Ft.  Ugyanitt 
ipari kombinált faipari gép 350-es körfű-
résszel, 300-as gyaluval. Iár: Iár: 60 000 
Ft. 4 lépcsős Siki szivattyú, 2,2 Kw-os, 3 
fázisú motorral eladó.  Iár: 18 000 Ft, to-
vábbá Honda váltvaforgatós eke újszerű 
állapotban, 14 000 Ft. Tel.: 30/307-5553

16 részes LMP új edénykészlet csomagolásban 7 
rétegű, vastag, féláron eladó. 70/570-3523

eladó normál és nagy gázpalackok féláron, 
üveges dohányzóasztal 7000 Ft-ért. Érd.: 
30/993-9438

eladó körfranciaágy 25 000 Ft, 115 cm át-
mérőjű, új, oválisra kihúzható, így 8 sze-
mélyes étkezőasztal 70 000 Ft,. Érd.: 
30/993-9438

eladó üveges tv-állvány 15 000 Ft, professzi-
onális hajvasaló 5000 Ft, kozmetikai ke-
zelőágy 25 000 Ft. Érd.: 30/993-9438

02 pendrive-ot találtam, SIM kártyával, kulccsal, 
bacardis kulcstartón. Érd.: 70/3675-228

eladó Zanussi Lehel 210 l-es fagyasztóláda, 
25 000 Ft, Samsung sztereo musiccenter 
10 000  Ft. Érd.: 20/329-0912

1,5 évet használt háromfunkciós etetőszék 
eladó. Ár: 12 000 Ft. Kérésre e-mailben 
képeket küldök. 20/360-4131



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


