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Újabban már antropológi-
át is lehet tanulni az egyeteme-
ken. Ezen tudomány által – ha van 
kellő türelmünk és időnk – foko-
zatosan felfedezhetjük az ember 
több ezer éves természetrajzát, 
kultúránkat, lelki működésünket, 
egészségünket, betegségeink tit-
kos szabályait.

És általában el is felejtjük mind-
azt, amit már mások régen föltártak.  
Előbb-utóbb a szellemi régészet 
lesz a legizgalmasabb tudomány. 
Nemrég olvastam valahol, hogy a 
tudósok szerint hamarosan lehet-
séges lesz az időutazás is – ükuno-
káink kémeket menesztenek majd a 
régmúltba, rájönnek, hogy miképp 
imádkoztak az óegyiptomi gyere-
kek, mik történtek az ázsiai őskor 
népeinek világismeretében, em-
beráldozataiban. Régi korok hang-
szereit is láthatjuk bizonyos ábrá-
zolásokon, de a régmúlt zenéjéről 

fogalmunk se lehet: a hallhatónak 
nincsenek ősi nyomai. De nemcsak 
a régmúlt rejteget titkokat. 

A mai túlnépesedett Föl-
dön, ebben a globális faluban (az 
idő- és térbeli, állandó  tőszom-
szédságban, párhuzamosságban), 
amelyben élünk, is jelen vannak 
rejtélyek, amelyek ismeretlenek 
maradhatnak mindörökre. Vala-
hol nemrég azt olvastam, hogy 
ma annyian vagyunk a Földön, 
amennyien talán az emberi élet 
kezdeteitől máig összesen létez-
tünk. Lehetünk bármilyen művel-
tek, azzal tisztában kell lennünk, 
hogy a világ kultúrája teljes egé-
szében áttekinthetetlen. Távo-
labbi nyelveken – meg saját nyel-
vünkön is – remekművek szület-
hetnek, amiket soha nem fogunk 
megismerni. 

A legjobb fordításban is a ma-
gyar költészet (akár csupán Pető-

fitől Pilinszkyig) olyan, mintha az 
orgonahangversenyt elfütyülnénk. 
A ma érettségiző fiatal az életéből 
két percet sem töltött Bornemisz-
sza Péter vagy Ányos Pál társasá-
gában, annyit sem Arisztotelész-
szel, Ráskay Lea neve nem mond 
neki semmit, és már abban sem 
biztos, hogy a matematikus zse-
ni Bolyai nevét rövid vagy hosszú 
ó-val írják, s mi fán terem az Ap-
pendix. Amit a magyar kultúráról 
tud, három könyvoldalon elfér;  a 
szomszédos kultúrákról együttvé-
ve:  félannyit se. Soha nem olvas-
ta egyetlen ógörög író, filozófus 
nevét sem. Montaigne, Goethe, 
Tolsztoj, Rimbaud számára semmit 
se nem írt. Ő csak a versenyre ké-
szül a világban. Arra, hogy túlél-
je világunk borzalmait, gazdasági 
válságait, spekulációit, az újabb 
felfedett és eltitkolt korrupciókat, 
és egy kicsit jól is érezze magát.

S mindez nem az iskola bűne, 
hanem az egész társadalomé, te-
hát senkié. 

Mi az, ami megkerülhetetlent e 
tízezer évben a kultúrában fölfe-
deztünk magunkról? Mi ma a mű-
veltség? Hisz sosem jelentett el-
sősorban „tárgyi ismeretet”, sok-
kal inkább (mindenkor!): gondol-
kodásmódot, kritikus és humánus 
attitűdöt. Nem ezermilliárd le-
írt szót, hanem valami olyasmit, 
aminek megjelölésére például azt 
mondjuk: „lélek”. 

De kit érdekel a mai marketing-
központú világban a lélek? A lélek 
nem játszik a tőzsdén, bár nélkü-
le az élet teljesen élvezhetetlen. 
Akit pedig csak a gazdasági ver-
seny érdekel, hála a jó égnek, az 
örökkévalósággal szemben mindig 
alul fog maradni!

Balassa Gellért

az örökkévalóság oltárán
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Drótposta
Miért kell félretájékoztatni a lakosságot a biogáz üzemről? Akik 

anno a szemétlerakó ellen is tiltakoztak, belegondoltak, miért 
lett duplája a szemétszállítás díja? Mert nincs a közelben sze-
métlerakó. A tiltakozókkal kellene kifizettetni a különbözetet! 
20/287-8189

a városban a közbizonság sem a legjobb, dehogy már egy ideje 
bale setveszélyes is, ez felháborító. Meddig kell még sötétben 
közlekedni a Tési-dombon? 20/310-2930

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Vitéz Csörgey Károly 
tábornokra emlékeztek

1928. július 12. tragikus dá-
tum a magyar honvédség tör-
ténetében. Vitéz Csörgey Ká-
roly tábornok vezetésével egy 
légvédelmi löveg bemutatására 
került sor a várpalotai lőtéren, 
amikor az anyaghibás gránát a 
csőben felrobbant, kioltva vi-
téz Csörgey Károly és több baj-
társa életét.

Július 23-án, a Tési úti Csörgey-
emlékműnél tartottak megemléke-
zést, tiszteletadásként a 82 éve 
történt események előtt. Somlyai 
Sándor szavalatában felhang-
zó Láthatatlan lobogó című Wass 
Albert-vers után, a hagyományos 
megemlékezés létrejöttéért min-
den évben sokat tevékenykedő 
Dobszai József nyugállományú al-
ezredes, a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége választmányá-

nak tagja, a Gábor Áron Nyugál-
lományúak Klubja elnöke emléke-
zett szavaiban a 82 évvel ezelőtt 
történtekre, és vázolta az akkori 
katonapolitikai helyzetet, a világ-
háborút követő békediktátum ka-
tonapolitikai vonatkozású követ-
kezményeit kiemelve. – A katonai 
lőtéren történhetnek balesetek, 
amelyek áldozatokat követelnek. 
Ők a béke katonaáldozatai. Nem 
feledkezhetünk meg róluk!  Ez az 
emlékmű a második világháború 
vérzivataros időszakában, 1942. 
május végére készült el, elsősor-
ban a Vitézi Rend tagjainak haté-
kony adakozásából, valamint köz-
adakozásból, Nesó Sándor iparmű-
vész pedig az emlékmű tetején ma 
látható turulmadarat készítette el 
– emelte ki beszédében az alezre-
des. Koszorúzással zárult a meg-
emlékezés. FOtó: VarPalOtaI.Hu

Koszorút helyeztek el: Talabér Márta országgyűlési képvise-
lő nevében vitéz Németh Árpád polgármester és Jákli Tivadar 
képviselő, Várpalota Város Önkormányzata nevében vitéz Né-
meth Árpád, BEOSZ, Gábor Áron Nyugállományúak Klubja, Vi-
tézi Rend, Palotai Turul Társaság, Attila Harcosai Várpalotai 
Barantások, Komárom-Esztergom Megyei Nemzetőrség, Várpa-
lotai Nemzetőrség, valamint a Csókakői Szent Donát Borrend 
képviselői.

A megemlékezéseken koszorút helyeztek el: Talabér Márta országgyűlési 
képviselő nevében Németh Árpád polgármester és Jákli Tivadar képviselő, 
Várpalota Város Önkormányzata nevében Németh Árpád, MH BHK, özvegy 
Kránitz Antalné és családja, BEOSZ, Gábor Áron Nyugállományúak Klubja, 
Komárom Megyei Nemzetőrség, Veszprém Megyei Nemzetőrség, Képes-
ség- és Tehetségfejlesztő Magániskola, Bányászhagyományok Ápolásáért 
Egyesület, Bányász Nyugdíjas Klub és szakszervezet, Szent Donát Bor-
rend, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Nyugállományúak Székesfe-
hérvári Klubja, Bakonykúti Baráti Kör, valamint a Vitézi Rend képviselői.

az aknavető-robbanás 
áldozatai előtt tisztelegtek

a várpalotai Kossuth laktanyában és 
a Csörlőház lőtéren emlékmű idézi 
a 16 éve, kiképzés közben történt 
szörnyű balesetet, amelynek négy 
hősi halottja, Kránitz antal százados, 
Pleszkán Károly őrmester, tordai ti-
bor és Papp lászló honvédek, és hét 
sebesültje volt. rájuk emlékeznek 
minden évben a bajtársak, hozzátar-
tozók, ismerősök.

A július 23-i megemlékezés a Kos-
suth laktanyában kezdődött. Az itt 
található emlékmű részeként látható 
a balesetet okozó aknavető is, amely-
lyel a szörnyű napon végrehajtották 
a lőfeladatot, s amely a felrobbanást 
követően a súlyos sérüléseket okoz-
ta. A megemlékezésen Vokla János 
alezredes, a Magyar Honvédség Ba-
kony Harckiképző Központ parancs-
nokhelyettese tartott ünnepi beszé-
det, felidézve az 1994. július 25-én 
lezajlott tragikus eseményeket, mely 
megrendítette a Magyar Honvédséget 
és a civil társadalmat is. Kiemelte, 
hogy hősi halál nem csak a missziós 
feladatok teljesítése közben érheti a 

katonát, hanem béke, kiképzés so-
rán is. A megemlékezésen megjelent 
Németh Árpád polgármester, Kránitz 
Antal posztumusz őrnagy özvegye és 
családja, Erdős Géza nyugállományú 
alezredes, a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetségének közép-dunán-
túli régióvezetője, valamint Dobszai 
József nyá. alezredes, a Gábor Áron 
Nyugállományúak Klubja elnöke. 

A koszorúzást követően a meg-
emlékezés a Csörlőháznál folytató-
dott, ahol dr. Lovasi Gábor nyá. ez-
redes, a BEOSZ tanácsadó testületé-
nek tagja fejezte ki beszédében tisz-
teletét az elhunyt ifjú, bátor katonák 
előtt. Lovasi Gábor az országos szö-
vetség nevében köszönetet mondott 
a MH BHK parancsnokságának, illetve 
a Gábor Áron Nyugállományúak Klub-
ja vezetésének, hogy dicséretesen vi-
selik gondját a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége által 1994-ben 
állított csörlőházi emlékműnek, és 
segítik az évenkénti hagyományos 
megemlékezések megszervezését az 
elhunytak tiszteletére.

 a. H.
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Összefogás Várpalotáért
Az őszi önkormányzati válasz-

tásokon már független csoport 
tagjaként indul a két önkormány-
zati képviselő, Gadanecz György 
és Einreinhof Attila, ugyanis júli-
us 24-én bejelentették, hogy ki-
lépnek a Magyar Szocialista Párt-
ból. A politikai és emberi érte-
lemben vett függetlenség meg-
valósulásáért létrehozták – Sajtos 

János önkormányzati képviselő és 
Sipos Tamás korábbi városi SZDSZ- 
elnök  alapítótársak segítségé-
vel – az Összefogás Várpalotáért 
Független Képviselőjelöltek Cso-
portját, melynek polgármester-je-
löltje az október 3-ai választáson 
Gadanecz György lesz.

B. K.

rendkívüli ülésen tárgyaltak a képviselők
Júliusban rendkívüli önkor-
mányzati testületi ülés megtar-
tása vált szükségessé döntésre 
váró témák ügyében, a képvi-
selők többek között határoztak 
ukrán testvérvárosi kapcsolat 
felvételéről, a Magyar Motor-
kerékpár Kft.-vel három éve 
fennálló szerződésről, illetve 
biogázüzem létesülésével kap-
csolatos népszavazási kezdemé-
nyezésről is.

A budapesti ukrán nagykövet-
ségen és a helyi ukrán önkormány-
zaton keresztül kereste meg váro-
sunkat Mihajlo Nehrics, az ukrajnai 
Kolomija kistérség elnöke testvér-
városi kapcsolat kialakításának 
szándékával. A célja a magyar és 
az ukrán fél számára gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolat létrehozá-
sa, együttműködés a kultúra és az 
idegenforgalom területén. A kép-
viselő-testület elhatározta, hogy 
elfogadja a felkérést, a tárgyalá-
sok ez irányban megkezdődnek, 
mely eredményéről a szeptemberi 
testületi ülésen számol be a pol-
gármester.

A testület elé került a Magyar 
Motorkerékpár Kft. ügyvezetőjé-
nek beszámolója a Pannónia mo-
torgyár-beruházás elindítását ille-
tően, amelyet a testület nem fo-
gadott el, így a szerződés alapján 
a kft.-nek vissza kell fizetnie az 
előzőekben számukra juttatott tá-
mogatást. 

A testület júniusi határozatá-
val fogadta el dr. Juhász Attila 
képviselő lemondását a Várpalotai 
Közüzemi Kft. felügyelőbizottsági 
tagságáról, az új tag személyé-

re történt előterjesztés a júliusi 
rendkívüli testületi ülésen, mely 
alapján Szabó-Bátor Tamás kép-
viselőt választották meg felügye-
lő bizottsági tagnak 2010. októ-
ber 31-ig.

A májusban tomboló szélsősé-
ges időjárás nagy károkat okozott 
a város számos ingatlanában, így 
a Faller Jenő Szakképző Iskola és 
Kollégium épületében is: a tető-
ről palákat fújt le a szél, beázott 
több terem, mennyezet szakadt le. 
Az iskola önerőből a javítást nem 
tudja elvégeztetni, az épület biz-

tosítása nem fedezi a teljes javí-
tási összeget, ezért Bőle Károlyné 
igazgató azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy járul-
jon hozzá a helyreállítás költsé-
geihez. A testület a segítségadást 
egyhangúan megszavazta.

Téma volt az állati és növé-
nyi hulladékot, szennyvíziszapot 
feldolgozó biogázüzem létesülé-
sével kapcsolatosan Inota város-
rész területén történő népszava-
zási kezdeményezés kérdése is. 
Ezzel kapcsolatban elhangzott, 
hogy a beruházó cég már rendel-

kezik minden szükséges szakható-
sági engedéllyel, népszavazási kö-
telezettség nincs az üzem létesí-
tésével kapcsolatban, a népszava-
zás döntése nyomán a kivitelezés 
esetleges elmaradása viszont akár 
100 millió forint összegű költsé-
get is jelenthetne az önkormány-
zatnak, amelyet kártérítésként 
kellene megfizetnie. A képviselő-
testület amellett, hogy tisztelet-
ben tartja a lakosság véleményét, 
mérlegelve a lehetőségeket és kö-
vetkezményeket, végül elutasítot-
ta a kezdeményezést.          GÁGó 

2007 júniusában született megállapodás a Magyar 
Motorkerékpár Kft. és Várpalota Város Önkormány-
zata között Pannónia motorkerékpárok újragyártá-
sa tekintetében, ez a megállapodás a módosítások 
után 2010. május 31-ét jelölte meg határidőként a 
beruházás megkezdését illetően. A júliusi rendkívü-
li testületi ülésen megjelent Mázló Imre, a Magyar 
Motorkerékpár Kft. ügyvezetője, hogy ennek megfe-
lelően beszámoljon a Pannónia-motorgyár beruhá-
zásának megvalósulása érdekében eddig végzett te-
vékenységekről. Elmondta, hogy véleménye szerint 
a beruházás a szerződésnek megfelelően május 31-e 
előtt megkezdődött: megvásárlás alatt áll a cég ke-
reskedelmi központja számára terület Várpalotán, 
a 8-as út mellett, tárgyalásokat folytatnak három 
várpalotai, üzemcsarnokkal is rendelkező vállalko-
zóval, megrendelték a gyártáshoz szükséges üzem-
csarnokot, melyre előleget is fizettek, illetve meg-
bíztak építészeti irodát az engedélyek beszerzésére 
és az épület megtervezésére. Az ülés során az ügy-
vezető látványterveket mutatott be a képviselőknek 
az üzemcsarnokról, illetve az elkészült és a jövőben 
tervezett motorkerékpárról. 

A képviselő-testület a júniusi rendes testületi 
ülésen fogalmazottak alapján a beruházás megkez-
dését igazoló dokumentumok (ingatlan megvásár-

lásával kapcsolatos szerződés, tulajdoni lap, üzem 
tervei, a 2010. évi üzleti terv, részletes elszámo-
lás az önkormányzat részéről átadott 15 millió fo-
rintos támogatás felhasználásáról) bemutatását 
várta az ügyvezetőtől. A képviselők nem fogadták 
el a beszámolót, a beadott dokumentumok véle-
ményük szerint nem elegendőek a szerződésben 
foglaltak teljesítésének igazolásához, így a képvi-
selők nem ismerték el megkezdett beruházásnak a 
kft. eddigi lépéseit. Megállapításuk szerint a kért 
igazoló dokumentumok egyikét sem mutatta be 
számukra az ügyvezető, az összeszerelő üzem lét-
rehozása már hosszú ideje húzódik, így részükről 
joggal kérdőjelezhető meg a beruházás komolysá-
ga. A testület szavazata majdnem egyhangú volt, 
név szerint voksoltak, 11 nem és 1 igen szavazat 
mellett a megszületett döntés: a beruházás nem 
kezdődött el, nem fogadják el Mázló Imre tájé-
koztatását, ezek után a szerződés május 31-ével 
lejártnak tekintendő. Az önkormányzat ezt köve-
tően a 2007. június 14-én aláírt, 2008. december 
15-én módosított együttműködési megállapodás-
ban foglaltak alapján jár el, és az önkormányzat 
által átadott 15 millió forint összegű támogatást 
kamattal terhelten kell visszautalnia a kft.-nek az 
önkormányzat részére. 

a polgármester felajánlása
A megyei napilap gyűjtésé-

nek ötletére Németh Árpád pol-
gármester egy 1935-ös évjáratú 
hatputtonyos, díszdobozos tokaji 
aszút (katalógusára 210 000 fo-
rint) ajánlott fel árverezésre az 
árvízkárosultak számára. Az árvi-
zek előtt a VBSK utánpótlás-neve-
lésére szánta a befolyt összeget, 
de a sportkör vezetőjével történt 

egyeztetésen arra jutottak, hogy 
az árvíz következtében bajbaju-
tott emberek megsegítésére for-
dítják. Mivel az említett gyűjtés 
már lezárult, borkedvelők illet-
ve gyűjtők figyelmébe ajánlja, az 
összeget megadott számlaszám-
ra az árvízkárosultak részére kell 
átutalni.

BalÁzs
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a pszichológus válaszol

a nemi identitás zavarai
Az ember a két nem valamelyi-

kébe születik bele, és a legtöbben 
a gyerekkorban elsajátítják annak 
a biztos érzését, hogy fiúk-e vagy 
lányok. Ez első hangzásra eviden-
ciának hangzik, de ha mélyebbre 
ásunk a témában, nem egy kérdő-
jelbe ütközünk.  

Míg a nemi státusunk genetika-
ilag meghatározott, addig a nem-
hez tartozó pszichológiai, szoci-
ológiai szerepünk hosszú folya-
mat során alakul ki. A gyerek a 
pszichoszexuális fejlődés során 
azonosul a biológiai nemével. Ki-
alakul az a bizonyosság benne, 
hogy melyik nemhez tartozik, azaz 
a nemi identitása.  A nemi szerep 
tehát a kultúra terméke. A társa-
dalom íratlan szabályokkal, elvárá-
sokkal határozza meg, hogyan kell 
egy kislánynak, kisfiúnak, majd ké-
sőbb egy nőnek ill. férfinek visel-
kednie. 

 Az egyik teória szerint ugyan-
úgy tanulja a gyerek a nemiségét, 
mint minden mást: amit a kör-
nyezet jutalmaz, azt beépíti, amit 
büntet, azt elkerüli. Így igazodik a 
saját neméhez. Tény, hogy a szü-
lők a gyerekeikhez sztereotip elvá-
rásokkal közelednek. Ennél jobban 
csak talán a kortárs gyermekek kö-
vetelik meg a nemhez igazodó vi-
selkedést. Egy másik elgondolás 
azzal foglalkozik, hogyan alakul 
ki a nemi identitás. Maga a nemi 
identitás lassan fejlődik, körülbe-
lül 2 és 7 éves kor között. Az elmé-
let azt mondja, hogy előbb alakul 
ki a saját nem tudatosulása, és ezt 
követi a nemhez való igazodás. 

A pszichoszexuális fejlődés egy 
komplex folyamat, így több helyen 
sérülhet. Ami a legkönnyebben 
észrevehető, az a korai nemi visel-
kedés. Egyre több azonban arra is 
a bizonyíték, hogy a felnőtt szexu-

álismagatartás-zavarban szenve-
dők beszámolnak, hogy már gye-
rekkorukban kerülték vagy egyene-
sen irtóztak az azonos neműekre 
jellemző viselkedésmintáktól. Ez 
legtöbbször a játék- vagy ruhavá-
lasztásban jelentkezhet. 

A transzvesztitizmust a homo-
szexualitás egy sajátos módjának 
is lehet nevezni. Az egyének a 
másik nem ruháját veszik maguk-
ra, próbálnak hasonlítani a másik 
nemhez, és csak abban hasonlíta-
nak a homoszexuálisokhoz, hogy 
férfiként férfivel létesítenek szexu-
ális kapcsolatot. Azonban ez csak 
időszakosan van így. 

Azokat az egyéneket nevez-
zük transzszexuálisoknak, akikben 
erős, és a gyermekkortól fejlődő 
meggyőződés él, hogy ők az ellen-
tétes nem tagjai, és csak valami-
lyen biológiai véletlen miatt ren-
delkeznek másfajta nemi appará-

tussal. A transzszexuálisok nagyon 
különböznek a transzvesztitáktól. 
Ezek az emberek valóban a másik 
nem tagjai akarnak lenni. Sokszor 
képesek a nehézkes, fájdalmas és 
költséges átoperálást is vállalni. 
Eltérnek a homoszexuálisoktól is, 
bár biológiai nemükkel megegyező 
partnerekre vágynak, de ez nekik 
természetes szükségletük, hisz azt 
tartanák homoszexuális érintke-
zésnek, ha a saját nemük helyett a 
másik nemmel létesítenének kap-
csolatot. Ez a pszichoszexuális 
identitás súlyos zavara, amelyben 
mintha megfordulna a nemi szerep 
eltanulásához szükséges azonosu-
lási folyamat rendje. 

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

IGNÁCz aDrIeNN

Visszaadjuk a hallást és az élményeket

General 
Medicina 

Rendelőintézet
8100 Várpalota, 

Szent Imre utca 6.

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

BEJELENTKEZÉS,
IDŐPONTKÉRÉS:

5 évesek lettünk!
születésnapi kupon

Jöjjön el hozzánk! 

Ünnepeljen velünk!

Ez alkalomból meglepjük ezzel a 
hallásszűrési kuponnal  
+ 1 meglepetés 
ajándékkal.
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Megkérdeztük...
Mióta lovagol?

szücs zsanett tanuló
4-5 éve lovagolok. A barátaim 

meséltek róla, hogy milyen a lovag-
lás, hívtak, hogy próbáljam ki. Sze-
rettem volna én is lovagolni, szüle-
im is beleegyeztek, hogy mehetek, 
így kezdtem el az iskolából lovagol-
ni járni. Eddig az ügetésig jutottam, 
de vágtázni is próbáltam már.

Hornyák János, a Nimród lovas 
Baráti Kör alelnöke

Gyerekkorom óta lovagolok, 
apám is lovakkal foglalkozott, vol-
tak lovaink, így belecsöppentem eb-
be, és örömmel folytatom én is to-
vább. A legjobb a lovaglásban, ami-
kor vágtában megy a ló, akkor na-
gyon jó érzés a lovon ülni.

Nagy Gábor villanyszerelő
Bakonycsernyéről érkeztem ide, 

meghívtak minket is a lovas talál-
kozóra. A gyerekeimnek vettem a 
lovat, aztán én is megszerettem, 
és rajtam is maradt a lovakkal való 
foglalkozás. Ahhoz, hogy az ember 
lovat tartson, kell megfelelő terület, 
és legfőképpen a lovak szeretete.

 G. a.
FOtó: VarPalOtaI.Hu

lovasok találkozója
szép számban gyülekeztek a lo-
vak, kocsik és lovasaik a várpa-
lotai sportpályán, július 24-én, 
hogy megmutathassák egymás-
nak és az érdeklődő közönség-
nek: milyen szép látvány a lovak 
vágtája, és milyen ügyesen irá-
nyítják lovasaik az állatokat.    

A Nimród Várpalotai Lovas Ba-
ráti Kör szervezésében zajló lo-
vas találkozó kezdetén Szajvolt Mi-
hály elnök és Helt Tamás alelnök 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
ezt követően Varga István pályabí-
ró vette át a szót, és lelkesítő sza-
vakkal vezényelte, kommentálta vé-

gig a programsorozatot. A nap hin-
tós hajtással kezdődött, egyes és 
páros fogatok fordultak a pályán az 
akadályok között, suhantak a szé-
pen összeszokott lovak, vágtattak 
sebesen a pónik. A részt vevő haj-
tók a várpalotaiakon kívül más te-
lepülésekről is érkeztek, többek kö-
zött Csetényből, Berhidáról, Jásdról, 
Litérről, Pétfürdőről, Ba kony cser nyé-
ről. A hintós hajtás után a közönség-
ben helyet foglaló gyerekek is kipró-
bálhatták, milyen a lóháton ügetni.

Délután a baráti kör tagjai a lo-
vaikkal körbejárták a salakos pá-
lyát, a pályabíró pedig fajtabemu-
tató keretében ismertette a közön-

séggel, milyen lovak láthatóak a 
találkozón. Ezt követően az Atti-
la Harcosai Várpalotai Barantások 
ugyan ló nélkül, de magyar virtus-
sal forgatták a botot, lőtték a nyíl-
vesszőket. A nap második legna-
gyobb programja a hátas ügyességi 
hajtás volt, amely során párhuza-
mos pályákon haladtak a vállalko-
zó kedvű résztvevők, ügyességi fel-
adatokkal és a gyorsasággal meg-
birkózva. A próbán Csepin Péter és 
lovasai is részt vettek, akik a nap 
zárásaként beszámolót is tartottak 
eddigi „poroszkáló” útjaikról.

 GÁGó aNIta
FOtó: VarPalOtaI.Hu

Pléhcsárda-nap volt a rákóczi-telepen
a rákóczi telepi Baráti Kör júli-
us 24-én szombaton Pléhcsárda- 
napot, játékos családi délutánt 
szervezett a rákóczi telepi tag-
iskola udvarán.

A Pléhcsárda története az 
1950-es évek elejére nyúlik visz-
sza, mely a mai bányász emlékmű 
helyén üzemelt. Akkoriban szinte 
kizárólagosan bányászok lakták 
a Rákóczi-telepet, akik a kocsma 
törzsvendégeiként a műszak vé-
geztével nap mint nap betértek 
egy sörre és megbeszélték a na-
pi történéseket. A csárda jellegét 

a rendszeresen megjelenő tangó-
harmonikás zenéje adta. Ennek 
a helynek a hangulatát hivatott 
visszaidézni a rendezvény, mely-
re a hűvös idő ellenére sokan ki-
látogattak a telep és a város lakói 
közül. A Pléhcsárda sátránál meg-
találhatták Manci nénit, a koráb-
bi legendás kocsmárost, aki még 
a csárda megszűnése után is gya-
korta visszajárt a régi ismerősök-
höz. A rendezvényre érkezőket po-
gácsával, aprósüteményekkel, üdí-
tővel és fröccsel várták. A gyere-
kek a délután folyamán kézműves 
sátorban készíthettek ékszereket, 

dísztárgyakat, részt vehettek já-
tékos sorversenyeken, megtekint-
hették a színpadi táncos és éne-
kes programokat vagy épp Szűcs 
László harmonikás zenéjét hall-
gathatták.

A Rákóczi Telepi Baráti Kör 
nevében Einreinhof Attila önkor-
mányzati képviselő elmondta, ha-
gyományszerűen szeretnék minden 
évben megrendezni a Pléhcsár-
da-napot, a bányásznapi öregfiúk 
mérkőzésével egybekötött sport-
délután és a Szent Borbála-napi 
megemlékezés mellett.

BalÁzs KIttI
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A Helyi Választási Iroda vezetője Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete tagjainak száma meghatározása tárgyában a következő határozatot hozta: 
1/2010. (VII. 07.) HVI vezetői határozat.

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 
24. § (2) bekezdésében és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a to-
vábbiakban: Ve) 102. § (1) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva Várpalo-
ta Város Önkormányzati Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározásában 
meghoztam az alábbi határozatot: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-
testülete tagjainak számát a város lakosságszáma alapján 11 főben határo-
zom meg, melyből 8 fő egyéni választókerületben, 3 fő kompenzációs listán 
szerez mandátumot.

Indokolás: Az Övjt. 3. §-a és a Ve. 102. § (1) bekezdése szerint a települési ön-
kormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 
lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 5. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 
25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoz-
tatása szerint Várpalota város lakosságszáma 2010. január 1-jén 21 484 fő volt.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a rendelkező részben 
foglaltak szerint határoztam.

Máténé dr. Ignácz Anita HVI-vezető

Önkormányzati választás 2010

1. sz. VÁlasztóKerület
1. sz. szavazókör

Faller Jenő Szakképző Isk., 
Szent István út 1.

Fehérvári út páros, Gárdonyi Géza u. 34–
végig, Kossuth Lajos u. 1–6., Mandulás-
ltp. teljes, Posta u., Szabadság tér tel-
jes, Szent Imre u. teljes, Szent István út 
teljes, lakcímnélküliek
 

2. sz. szavazókör
Várkerti Általános Isk., 

Thuri György tér 3.
Erdődy P. T. u. 1–7. páratlan, Rákóczi F. u. 
2–4. páros, Rutsek Pál u. teljes, Táncsics 
M. u. 3–29. páratlan, Thuri György tér, 
Újlaky u. teljes, Waldstein J. u. teljes 

2. sz. VÁlasztóKerület
3. sz. szavazókör

Faller Jenő Szakképző Isk., 
Szent István út 1.

Árpád u. páros, Batsányi u. teljes, Hon-
véd u. teljes, Jókai u. teljes 

4. sz. szavazókör
Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 

Szent István út 28.
Alkotmány u. teljes, Fekete Gyémánt u. 
teljes, Felsőinkám u. teljes, Hunor u. 
teljes, Inotai út teljes, Korompay Lajos 
u. teljes, Toldi Miklós u. teljes 

3. sz. VÁlasztóKerület
5. sz. szavazókör

Vásárhelyi András Általános Isk., Tési út 3.
Orgona u. teljes, Szabolcska Mihály u. 
páratlan, Széphegyi út teljes, Tési út 
teljes 

6. sz. szavazókör
Vásárhelyi András Általános Isk., Tési út 3.
Czóbel Béla u. teljes, Hegyalja u. tel-
jes, Kálvária út teljes, Munkácsy Mihály 

u. teljes, Nagy Gyula u. teljes, Nagy Lász-
ló u. teljes, Puskin u. teljes, Róbert Ká-
roly út teljes, Szabolcska Mihály u. pá-
ros, Vasvári Pál u. teljes

4. sz. VÁlasztóKerület
7. sz. szavazókör

Várkerti Általános Isk., Thuri György tér 3.
Árpád u. páratlan, Bán Aladár u. teljes, 
Budai Nagy Antal u. teljes, Csernyei u. 
teljes, Sörház u. teljes, Szegfű u. tel-
jes, Táncsics Mihály u. 31–végig párat-
lan, Táncsics Mihály u. páros, Vörösmar-
ty u. teljes

8. sz. szavazókör
Szalmavirág büfé, Resán Mihály u. 14.

Erkel Ferenc u. teljes, Fáy András u. tel-
jes, Herman Ottó u. teljes, Keszy Balázs 
u. teljes, Kismező út teljes, Kodály Zol-
tán u. teljes, Krúdy Gyula u. teljes, Má-
tyás Király u. 33–végig, Ney Dávid u. 
teljes, Resán Mihály u. teljes, Rózsakút 
u. teljes, Viola u. teljes

9. sz. szavazókör
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 

Felsőmajor u. 5.
Liliom u. teljes, Mátyás Király u. 1–27. 

5. sz. VÁlasztóKerület
10. sz. szavazókör

Fogyatékosok Napköziotthona,
Körmöcbánya u. 3.

Rákóczi F. u. 6–végig páros, Rákóczi F. 
u. páratlan, 

11. sz. szavazókör
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, 

Körmöcbánya u. 3. 
Bakony u. teljes, Bátorkő u. teljes, Fel-
sőmajor u. teljes

12. sz. szavazókör
Bán Aladár Általános Isk. 

étterem, Körmöcbánya u. 1.
Körmöcbánya u. teljes, Tábormező u. 
teljes 

6. sz. VÁlasztóKerület
13. sz. szavazókör

Bán Aladár Általános Isk. 
zsibongó, Körmöcbánya u. 1.

Erdődy P. T. u. 4–16. páros, Erdődy P. 
T. u. 18–végig páros, Erdődy P. T. u. 
9–végig páratlan 

14. sz. szavazókör
Bán Aladár Általános Isk. 

étterem, Körmöcbánya u. 1.
Bántai u. teljes, Bezerédj u. teljes, Bim-
bó u. teljes, Forrás u. teljes, Hordó u. 
teljes, Hóvirág u. teljes, Kastélydomb 
u. teljes, Kis köz u. teljes, Loncsosi u. 
teljes, Május 1. u. teljes, Március 15. u. 
teljes, Muskotály u. teljes, Pacsirta u. 
teljes, Pipacs u. teljes, Semmelweis u. 
teljes, Veres Péter u. teljes, Veszprémi 
út páros, 

7. sz. VÁlasztóKerület
15. sz. szavazókör

Rákóczi Telepi Általános Isk.,
Bartók Béla út 6.

Bajcsy-Zsilinszky u. teljes, Balassi Bá-
lint u. teljes, Bartók Béla út teljes, Ber-
zsenyi Dániel u. teljes, Bokányi Dezső 
u. teljes, Csákányhíd dűlő teljes, Csoko-
nai Vitéz Mihály u. teljes, Dobó Katalin 
u. teljes, Faller Jenő u. teljes, Gagarin 
u. teljes, Gyöngyvirág u. teljes, Marx u. 
teljes, Muskátli u. teljes, Péti út teljes, 
Régibánya u. teljes, Szélhelyi út teljes, 
Veszprémi út páratlan, Winkler Márton 
u. teljes, Zrínyi Ilona u. teljes

16. sz. szavazókör
Bartos Sándor Általános Isk., 

Dankó u. 16/V.
Béke u. teljes, Beszálló akna-ltp. teljes, 
Dankó u. teljes, Fehérvári út 1–5. pá-
ratlan, Fehérvári út 41–végig páratlan, 
Gárdonyi G. u. 1–32. folyamatos, Grábler 
tó ház teljes, Hársfa u. teljes, Kossuth 
Lajos u. 9–végig, Magyari u. teljes, Mé-
száros Lőrinc u. teljes, Tó u. teljes, Vas-
út u. teljes, vasútállomás teljes, Zichy 
Imre u. teljes

8. sz. VÁlasztóKerület
17. sz. szavazókör

Inota, Faluház, Radnóti u. 42.
Arany János u. teljes, Báthory u. tel-
jes, Bercsényi u. teljes, Damjanich u. 
teljes, Deák Ferenc u. teljes, Fagyöngy 
u. teljes, Kisfaludy u. teljes, Pálinkaház 
u. teljes, Petőfi Sándor u. teljes, Rad-
nóti Miklós u. teljes, Régimalom u. tel-
jes, Széchenyi u. teljes, Thököly Imre u. 
teljes, Vásárhelyi András út teljes, Zöld-
fa u. teljes

18. sz. szavazókör
Inota, Faluház, Radnóti u. 42.

Aradi Vértanúk útja teljes, Baglyasi út 
teljes, Dózsa György u. teljes, Gorkij 
u. teljes, József Attila u. teljes, Ká-
rolyi Mihály u. teljes, Mátrai Gyula u. 
teljes, Polyán u. teljes, Timföld u. tel-
jes, Tomori köz teljes, Tompa Mihály u. 
teljes, Vajda János u. teljes, 48-as u. 
teljes

19. sz. szavazókör
Inotai Általános Isk., Készenléti ltp. 24.

Baglyasi szőlőhegy teljes, Erőmű u. tel-
jes, Készenléti lakótelep teljes 

A Helyi Választási Iroda Vezetője Várpalota városban az egyéni választókerüle-
tek sorszámának, területének megállapítása tárgyában a következő határozatot hozta: 
2/2010. (VII. 07.) HVI vezetői határozat. A Helyi Választási Iroda vezetőjeként a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Övjt.) 24. § (3) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva Várpalota 
városban az egyéni választókerületek sorszámát és területét – az Övjt. 5. § (2) bekezdés 
a) pontja figyelembe vételével – a következők szerint állapítom meg:

Indokolás
Az Övjt. 24. § (3) bekezdése szerint a választási iroda vezetője a törvény hatály-

balépését követő 30 napon belül megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát 
és területét. A törvény 2010. június 14-én lépett hatályba. 

Az egyéni választókerületek számának megállapítására az Övjt. 5. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján került sor. Jogszabályváltozás miatt a korábbi 10 egyéni választó-

kerületből 8 egyéni választókerületet kellett kialakítani. Az új választókerületi hatá-
rok megalkotásánál a földrajzi és helyi sajátosságokat, valamint az arányossági szem-
pontokat vettem figyelembe. 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a rendelkező részben fog-
laltak szerint határoztam.

Máténé dr. Ignácz Anita HVI-vezető
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Köszönöm, nem kérek zacskót!
Hány nejlonzacskót viszünk haza 
egy hét alatt? rengeteget, pedig 
a környezet felesleges szennye-
zése mellett valójában pénzkido-
bás is zacskókat vásárolni. Vigyük 
magunkkal a saját táskánkat! 

Nem is olyan bonyolult ez. Ha 
kifejezetten nagybevásárlásra in-
dulunk, jó szolgálatot tesz a ko-
sár, esetleg a praktikus, guru-
lós bevásárlótáska, amiből egyre 
több helyen lehet divatos dara-
bokat is kapni. A mindennapi be-
vásárlás legjobb alapfelszerelése 
egy kicsire összehajtható vászon-
szatyor, ami kényelmesen megla-
pul a retikülök mélyén, amíg nincs 
funkciója. Kifejezetten kreatív el-
foglaltság ezeknek a vásznaknak 
a megfestése, egyéni dekorálása. 
Miért fizetnénk azért, hogy reklá-
mozhassunk cégeket?

Ha van választási lehetőség, 
akkor a boltokban keressük azo-
kat a termékeket, amelyek a le-
hető legkevésbé vannak becsoma-
golva. Minél több a csomagolás, 
annál drágább lesz a termék is, 
hiszen az árban az is mindig ben-
ne van. Az élelmiszerüzletek áru-
készleteiből kerül a csomagolási 
hul ladék tetemes része, ezért vi-
gyünk magunkkal zsákot a pékáru-
nak, tojástartót a tojásnak, üve-
get és tartós műanyag dobozt a 
tejtermékeknek, érzékeny gyü-
mölcsöknek és zöldségeknek. A 
felvágottakat és a sajtokat a pult-
nál kérjük, ne a védőgázokkal te-
lenyomott, rengeteg hulladékot 
maga után hagyó, előrecsomagolt 
termékeket válasszuk. Az üdítő-
italok közül keressük a koncent-
rátumokat, vagyis a szörpöket, 
mert egy pohárra számítva jóval 

kevesebb hulladék keletkezik így, 
mint a PET palackos, kombinált 
vagy aludobozos csomagolások-
nál. A legjobb persze a házi készí-
tésű szörp és lekvár. A „szedd ma-
gad akciók” is hasznos programot 
kínálnak baráti társaságoknak, 
így tényleg a legfrissebb, csoma-

golásmentes áru lehet a miénk. 
Nem csak az élelmiszereknél kell 
azonban a csomagolásra figyelni, 
ugyanezt tegyük a reklámokkal 
„dekorált” bevásárlótasakokkal a 
ruhaboltokban is. Ezek a lépések 
csökkentik otthonunkban a hul-
ladék mennyiségét.

Évente 400 kg szemetet termelünk fejenként.  A csomagolási hul-
ladék évi mennyisége 880 000 tonna körül mozog, vagyis 10 000 000 
lakossal számolva 88 kg jut egy főre évente. Ennek kicsit több mint fele 
lakossági, a maradék ipari eredetű. 2008-as adatok alapján Magyaror-
szágon naponta 1,3 millió szatyor kerül forgalomba; az ilyen zacskókat 
átlagosan mindössze húsz percig használjuk, míg ezek lebomlási ideje 
300-400 év. Ma a Föld műanyagszatyor-kibocsátása havonta kb. 38 Mrd, 
vagyis napi 500 millió darab. Az egy fõre jutó mennyiség Németország-
ban évente 65 db, Ausztráliában 161 db, Nagy-Britanniában 200 db, 
az USA-ban 330 db. Magyarországon az évi egy főre jutó csomagolási 
hulladék mennyisége az uniós átlag felét teszi ki, ám folyamatosan nö-
vekszik: 2007-ben elérte a 100 kg-ot (össz. 1 M tonna), 2012-re pedig 
várhatóan a 120 kg-ot (1,2 M tonnát).

Nyolcszázmillió a kórháznak
az Infrastruktúra-fejlesztés a 
várpalotai kórházban című pá-
lyázaton ugyan harmadik neki-
futásra, de végül sikeresen sze-
repelt városunk, és teljes pon-
tossággal 786 179 193 forint, 
tehát csaknem 800 millió fo-
rintos támogatást nyert el az Új 
Magyarország Fejlesztési terv 
társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program keretében.

A jelenleg három helyszínen – 
az SZTK, a városi kórház és a tüdő-
gondozó intézetében – zajló járó-
beteg-ellátás, a szakrendelések a 
jövőben központosítva, egy hely-
színen valósulhatnak meg, meg-
könnyítve ezzel a szakorvosok 
összehangolt munkáját és az ellá-
tottak helyzetét is. 

Németh Árpád polgármester jú-
lius 28-i sajtótájékoztatóján kö-
szönetét fejezte ki a közreműkö-
dő szervezeteknek a pályázat sike-
rességét illetően, majd ismertette 
a tervezett fejlesztések gyakorla-
ti hátterét: – A mostani krónikus 
kórháznak nevezett öt napon tú-
li ellátás nappali kórházi ellátás-

sal és egynapos sebészettel bővül 
ki, ami az elmúlt évekhez képest 
nagy előrelépést jelent. A fejlesz-
téseket követően például infúzió 
bekötése vagy különböző szakren-
delések igénybevétele miatt a be-
tegeknek már nem lesz szükséges 
a megyeszékhelyre utazniuk, mert 
ezek helyben is elérhetőek lesz-
nek és ami nagyon fontos, egy he-
lyen. A beruházás a várpalotai és a 
környékbeli emberek érdekeit egy-
aránt szolgálja, hisz körülbelül 50 
ezer ember tartozik az ellátási kör-

zetünkbe. A pályázatban a kistér-
ség polgármestereinek összefogá-
sával sikerült elérnünk azt, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
kórház épületét elfogadták önrész-
nek, ami azt jelenti, hogy a város 
költségvetését nem fogja terhelni.

A szerdai sajtótájékoztatón 
Nagy Erika egészségügyi, szociális 
és szegényügyi szakreferens adott 
tájékoztatást a pályázat benyújtá-
sának hátteréről, a közel hároméves 
előkészítő munkáról. Elmondása 
szerint a kórház felújítása mellett a 

pályázat három alappilléreként az 
intézmény gépészeti és energetikai 
korszerűsítését, nagyértékű orvosi 
műszerek beszerzését – többek kö-
zött új digitális tüdőszűrő gép fel-
szerelését –, valamint egy modern 
informatikai rendszer kidolgozását 
tűzték ki célul. A jövőben nem a 
betegeknek kell magukkal vinniük 
a leleteket, mert a kezelőorvosok 
ezen a rendszeren keresztül küld-
hetik egymásnak, így azok elha-
gyásától illetve megsemmisülésé-
től sem kell tartani. Modern beteg-
hívó rendszer segítségével pedig a 
beteg várakozásának idejét kíván-
ják lecsökkenteni.

A korszerű járóbeteg-ellátás 
kialakítása és a kórházi infrast-
ruktúra fejlesztése a helybéli-
ek közt „új kórházként” ismert B 
épületre vonatkozik. Németh Ár-
pád hozzátette, törekedni fognak 
arra, hogy minél több helyi vállal-
kozó bekapcsolódjon a fejleszté-
si munkálatokba, melyek a tervek 
szerint jövő év elején kezdődnek 
meg. A központosított járóbeteg-
ellátás kezdete várhatóan 2012 
elejére tehető. BalÁzs KIttI

A nyolcszázmillió forintos kórházi beruházás A várpAlotAi és A környékbeli embe-
rek érdekeit szolgáljA
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FüredFest
Nagy sikerű, telt házas előadá-
sokkal megkezdődött a hatodik 
FüredFest. az első estén Jókai 
Mór, a kőszívű ember fiai című 
regényének legújabb színpadi 
változatára több százan voltak 
kíváncsiak. ugyan ilyen sikert 
aratott Charlie, aki pályafutása 
több évtizedének legkedveltebb 
dalait hozta el a kultúra magyar 
városába. 

Július 16. és augusztus 19. kö-
zött mintegy tíz előadást láthat a 
közönség a Balaton Szabadidő és 
Konferencia Központban, valamint 
az Aquapark előtt felállított ren-
dezvénysátorban. Jókedvet, felsza-
badult nyáresti örömöket, magas 
színvonalú könnyűzenei, színházi 
és táncesteket kínálunk abban a re-
ményben, hogy a FüredFest ez évben 
is a balatoni nyár kihagyhatatlan 
programja lesz. A rendezvény célja a 
színházi hagyományok újjáéleszté-
se abban a városban, ahol 1831-ben 

a Dunántúl első kőszínháza is meg-
nyitotta kapuit. A Pannon Várszín-
ház által szervezett programsorozat 
a színház és rokon műfajainak a ta-
lálkozója, amelyben az igényesség, 
a látványosság, valamint a szórakoz-
tatás ötvöződik. A FüredFest július 
16. és augusztus 19. között sokszí-
nű kikapcsolódási és szórakozási le-
hetőséget kínál az érdeklődőknek. 

A humor sem maradhat ki az idei 
füredi nyári rendezvényről. A kö-
vetkező előadás Eisemann Mihály 
operett bohózata, a Fekete Péter, 
mely garantáltan annak is mosolyt 
csal majd az arcára, aki hasonló-
képp ügyetlennek és olykor szeren-
csétlennek érzi magát, mint a pro-
dukció főhőse, akire minden bal-
szerencse ellenére végül rátalál az 

igazi boldogság és a szerelem. Az 
idei FüreFest sztárvendégei korunk 
legkedveltebb musicalszínészei: 
Csengeri Attila, Koós Réka és Mahó 
Andrea. A páratlan hangú művészek 
felejthetetlen órákat ígérnek, mely-
ben a lírai musicalrészletektől az 
igazi rock and rollon át a rockzené-
ig több műfaj is megjelenik. Itt lesz 
ezen a nyáron is az ír sztepp tánc 
koronázatlan királynője, Catherine 
Gallagher, és kiváló táncosai. És ha 
már a táncnál tartunk, más műfaj-
ban rophatjuk tovább, színes ruhák-
ban és napszemüvegben, egy olyan 
helyen, ahol minden álom valóra vá-
lik. Ez a Hotel Menthol. A mese az-
tán egy poros padláson folytatódik, 
egy rádióssal, Sünivel, a kis művész-
nővel, a nagymamával és öt mókás 
szellemmel, akik fényév távolságba 
csábítanak. A fesztivál zárónapja a 
gyermekeknek és a családoknak ked-
vez egy klasszikus mesével, melyben 
Fehérlófia megmenti az öreg király 
lányát a gonosz sárkány karmaiból.

A pAnnon várszínház színészei idén is gondoskodnAk Az önfeledt szórAkozásról

Hófánkpálya: 

Igen lehetséges, ráadásul úgy, hogy a szánkót gumiteknôhöz 
hasonlító fánkok helyettesítik!

A száguldáshoz 3 pálya áll rendelkezésre. Egy 
egyenes, ahol a pálya tóban végzôdik (fürdôruha 
ajánlott) és két kanyarokkal tûzdelt. A pályák tetejét 
pedig felvonóval lehet megközelíteni.
A pályákat kicsik és nagyok egyaránt biztonságosan 
használhatják, de a vízben végzôdô részt csak meg
felelô úszótudással lehet igénybe venni.

a sebesség és a pörgés borzongása igazi felejthetetlen él
ménnyel ajándékoz meg mindenkit.  

2010. augusztus 7., 
(szombat) 11.00kor 
szeretettel várjuk Kis
lô dön a Sobri Jóska 
Kalandpark hófánk
pá lyájának hivatalos 
megnyitóján!

SzenzácIó
a SobrI JóSkakalandparkban!

SzenzácIó
a SobrI JóSkakalandparkban!

SzánkózáS hó nélkül?
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Programajánlók, közérdekû információk
VÁrPalOtaI IFJÚsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
6. Kölcsey Ferenc születésnapja, 16 órá-

tól prezentációvetítés, majd ebből 
kvízkérdések

13. nemzetközi ifjúsági nap, 14 órától if-
júsági szervezetekkel közösen játékos 
vetélkedők

GÁl GYula sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
8–12-ig Cell-Cup nemzetközi kézilabda-

fesztivál
HuNYaDI tér
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér
6–8. Mátyás, az igazságos, reneszánsz 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.

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
18-án 16 órakor Mónos Jenő kiállításának 

megnyitója. Megnyitja: Németh Árpád 
polgármester. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 2-áig.

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 (3 rúd elkészíté-
séhez): 50 dkg darált hús, rétes-
lap (ehhez az adaghoz 3-4), 2 ki-
sebb hagyma, 10 dkg szalonna, 2 
evõkanál pirospaprika, 1 pohár tej-
föl, 1 dl tejszín, 2 evõkanál  liszt, 
só, bors, petrezselyem, vegeta, sze-
zámmag

Elkészítés: A szalonnakockákat 
kisütjük. A zsírjában megdinsz-
teljük a hagymát, majd megszór-
juk pirospaprikával, s végül rádob-
juk a húst. Puhára pároljuk. Ha 
megpuhult, behabarjuk a tejszín-

tejföl-liszt keverékével, ízlés sze-
rint fűszerezzük (ha nem elég pi-
ros, szórjunk bele még paprikát). 
Jól kiforraljuk, hogy krémes állagú 
legyen. Belerakjuk a kisült szalon-
nát, s az egészet hagyjuk egy ki-
csit hűlni. A réteslapokat megken-
jük langyos olajjal, mindegyikre 
ráhalmozzuk a húsos massza egy 
részét, feltekerjük, tetejüket ol-
vasztott vajjal megkenjük, s meg-
szórjuk szezámmaggal. 180-200 
fokon sütjük, amíg a teteje színt 
nem kap. Burgonyapüré illik hoz-
zá leginkább.

recept(t)úra

Magyaros húsos rétes

Humorzsák

Öreg néne meztelenül ballag az úton. Megszólítja a legény:
– Kend őzetlenül!?

–Katona! Magát lecsukatom 10 napra! Sõt, egy egész hétre is!!!

Rendőri jelentés:
– A sértett arcán egyforintosnál nagyobb, tízforintosnál kisebb, 
kb. hét forint nagyságú sérülés látható...

– A következő hirdetést szeretném feladni: „Kétéves sziámi macs-
kám elveszett. A megtalálónak 100 000 forint jutalmat fizetek.”
– De, uram, nem túlzás ez?
– Nézze, ez a cica volt a feleségem kedvence. És különben is az 
erdőben ástam el.

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

augusztus 8-án 19 órakor

Irish Dance Company

Mátyás, az igazságos
Augusztus 6. – péntek

17.00 „Éljen Mátyás király!” – felvonulás korhű ruhákban, zászlóforgatókkal, élőzenével a Hunyadi Mátyás 
téren – Fanfárosok. 17.15 Megnyitó: Németh Árpád polgármester. 17.20 Bandiera Zászlóforgatók műsora. 
18.00 Reneszánsz dallamok – Közreműködik a Zeneiskola tanári kórusa és a furulya trió. 18.15 III. Béla Lo-
vagrend – Reneszánsz Tánciskola. 19.00 Hollóének Hungarica. 21.30 Kormorán-koncert

Augusztus 7. – szombat
14.00 Baranta hagyományőrző bemutató az Attila Harcosai Várpalotai Barantások Egyesület előadásában. 
14.00 Langaléta Garabonciások – gólyalábas mutatványosok. 15.30 Kecskés Együttes műsora. 17.30 Pe-
regrinus Együttes műsora. 19.00 A Lajstrom – Vásári komédia a Szó és Kép Színpad előadásában. 21.30 
Pergőtűz – tűzzsonglőr tánc – show

Augusztus 8. – vasárnap
14.00 Maszk Bábszínház „Mátyás király bolondos bolondja” című előadása. 15.30 Bourdon Trió koncertje. 
17.00 Maszk Bábszínház „Pázmán lovag” című előadása Lovasbemutató a Válaszutak Lovasklub előadásá-
ban. 18.00 Berecz András mesél Szent Sebestyén Számszeríjász Társulat bemutatója a Thuri-vár mögött. 
19.00 Reneszánsz dallamok – a Zeneiskola műsora. 19.30 A Reneszánsz Napok zárása

2010. augusztus 6–8., 
Várpalota, 

Hunyadi Mátyás tér
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Válságban is sikeresnek lenni
a várpalotai Kárpátia tüzép Kft. 
tavaly óta kibővült termékválasz-
tékkal, új szolgáltatásokkal áll a 
lakosság elé, vallva azt a néze-
tet, hogy előre menekülve a gaz-
dasági válságból lehet sikeresen 
szolgálni az ügyfeleket. Kádár 
Istvánnal, a Kárpátia tüzép Kft. 
ügyvezetőjével beszélgettünk.

– Hogy érintette a gazdasági 
válság a céget?

– A tavalyi év közepétől kezdtük 
el érezni a válságot, mely az épí-
tőiparban a mai napig tart. Mi eb-
ben a helyzetben igyekszünk előre 
menekülni a válságból. Bővítettük 
a profilunkat, hogy növeljük a vá-
sárlói kört, új szolgáltatásokat indí-
tottunk, új termékeket kezdtünk el 
forgalmazni, amelyek szorosan kap-
csolódnak az építőiparhoz. A fő pro-
filunk a tető és a homlokzat, külö-
nösen nagy tetőfedőanyag-kínála-
tot tudunk biztosítani, de minden 
építőanyag megtalálható nálunk. 
Fenyőfűrész áru (akár 12 méteres 

ragasztott termékek, gomba-, ro-
varölő, tűzvédelemmel ellátott fák, 
speciális termékek), lambéria, tető-
léc, fa burkolóanyagok vásárolható-
ak. Helyszínen, szinte azonnal, több 
színben keverünk homlokzati vako-
latot, lábazati gyöngyvakolatot. 

– A tetőanyagokon kívül még 
mivel bővültek a termékek?

– Teljesen új profil a vállalkozá-
sunkban a festékek (kő, fém, fa), 
lazúrok, hígítók árusítása, és min-
den, ami a festéshez szükséges. 

Ömlesztett áru, dunai sóder, ho-
mok, mosott kavics is található ná-
lunk, és felvettük az építkezéshez 
szükséges szerszámokat is a forgal-
mazott termékeink közé, a teljes 
palettát kínálva. A hidegburkolat-, 
csempe-, járólaptermékeinket is bő-
vítettük, illetve szanitertermékeket 
is értékesítünk. Tavaly óta Makita-
márkakereskedők lettünk, forgal-
mazunk Makita gépeket is. 

Bővültek a termékeink a nyílás-
zárók terén is, az őszre várunk na-
gyobb érdeklődést a nyílászárók, 
tetőfedő anyagok iránt, főként a 
közeledő tél miatt nő ilyenkor az 
érdeklődés. Beszereztünk darus au-
tót házhoz szállítás céljából, ezzel 
is bővítve a szolgáltatásainkat. Ké-
szülünk a télre is a tüzelőanyagok 
beszerzésével, augusztus végétől 
már lesz lehetőség fa, szén vásár-
lására. Sok panaszt hallunk a vá-
sárlóktól az utcai tűzifaárusokra, 
mivel nem minden esetben kapják 
meg azt a mennyiségű tételt, ame-
lyet kifizettek. Itt nálunk tényle-

gesen lemért mennyiséget kapnak. 
Törzsvásárlói programot indítot-
tunk, szintén a tavalyi évben. Min-
den terméknek több árkategóriája 
van, termékektől függően 3-10%-
os kedvezménylehetőséggel, így 
tudjuk a törzsvásárlóinkat besorol-
ni a különböző árkategóriákba a vá-
sárlási mennyiség függvényében. 

– Ön szerint milyenek a kilátá-
sok a jövőre nézve a válsággal kap-
csolatban?

– Úgy érzem, hogy a válság a 
tavasz óta „stabilizálódott”: nem 
mélyül és nem is csökken. A gazda-
sági előrejelzések alapján a 2011-
es év hozhat lassú emelkedést. Ha 
megindulna városunkban egy na-
gyobb fokú családiház-építkezés, 
nem csak nekünk, hanem a ren-
geteg várpalotai kivitelezőcégnek 
is kedvező lenne. A kormányzat-
tól is várható segítség, hosszú tá-
von mindenképpen fejleszteni kell 
az építőipart, mert ez egy kiterjedt 
területet foglal magába a gazdasá-
gon belül.

Augusztus 10-én, kedden 800-kor megnyitjuk 
virágüzletünket a piaccal szemben.

NYITÁSI AKCIÓ!
A nyitás napján minden vásárlónknak 
10% kedvezményt adunk a vásárlás összegéből.
Minden 5. vásárlónk ajándékot is kap.

–  vágott virágok
– cserepes növények
– koszorúk, sírcsokrok készítése
– asztaldíszek, virágdekorációk, 
– esküvői virágdíszek, alkalmi csokrok
– rendezvénydekorációk
– díszcsomagolás készítése
– ajándéktárgyak kaphatók

Várjuk kedves vásárlóinkat!
 Cím: Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A
 Nyitva:   hétfőtől péntekig: 700–1700 

szombaton: 700–1200 
vasárnap: 700–1100

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

kádár istván
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Csökken a nyilvántartott állástalanok száma 
Az idénymunkák beindulása, a közcélú-, közhasznú- és közmunka-lehe-

tőségek, valamint a feldolgozóipar élénkülő kereslete hatására enyhültek a 
megyében a foglalkoztatási feszültségek. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
adatai szerint Veszprém megyében 2010 júniusában tovább csökkent a nyil-
vántartásban lévők száma, a fél év végén 18 146 állástalant tartottak nyil-
ván. Az egy évvel ezelőtti állapothoz mérve Veszprém megye mind a kilenc 
kistérségében kevesebb volt a nyilvántartott álláskeresők száma. A megyé-
ben a legtöbb állásnélküli (3803) továbbra is Pápa foglalkoztatási körzeté-
ben van. Ajka térségében mért adat is csökkenő tendenciát mutat (3357). 
Várpalotán júniusban 2268-ra fogyott a nyilvántartottak száma. Veszprém 
megyében 2010 hatodik hónapjában regisztrált álláskeresők között 9656 
férfi és 8490 nő volt állás nélkül. A nyilvántartott álláskeresők 83 százaléka 
fizikai foglalkozású, számottevő részük (csaknem hétezren) szakmunkásként 
veszítette el az állását.

egyszerűbb lesz a foglalkoztatás
Jelentősen egyszerűsödik és gyorsabb is lesz az egyszerűsített foglalkoz-

tatás ügymenete, az új szabályozás augusztus elsején lép hatályba. Az alkal-
mi, az idény jellegű munkavállalási lehetőség sok embert érint – mondta a 
megyénkbe látogató Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium fog-
lalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a múlt héten, amikor ismertette az 
augusztus elsején hatályba lépő új szabályokat. Augusztustól mezőgazdasá-
gi és turisztikai idénymunkát, alkalmi munkát egyaránt lehet vállalni az EF 
keretében, de a foglalkoztatottak számát a vállalkozás nagyságához kötik. 
Idénymunkást legfeljebb 120, alkalmi munkást maximum 90 napig lehet fog-
lalkoztatni ugyanazon munkáltatónál, de egy másiknál ugyanilyen időkeret 
áll rendelkezésre. Az államtitkár kifejtette, a bürokrácia egyszerűsödik, a ko-
rábbi 18 helyett mindössze pár adatot kell bejelenteni az ügyfélkapun vagy 
telefonon keresztül, és jelenléti ívet sem kell vezetni. A munkáltató által fi-
zetendő közteher ugyancsak csökken. A munkavégzés közterhe egységes, a 
munkabértől, a munkaidőtől egyaránt független: idénymunka esetén 500, 
alkalmi munka esetén ezer forint naponta.

Kihirdették az egyetemi ponthatárokat
Magyarországon mintegy 146 ezer jelentkező közül csaknem 98 ezren 

kezdhetik meg ősztől felsőoktatási tanulmányaikat. A több mint 70 felsőok-
tatási intézmény által kínált képzésekre a felvételizők 69,7 százaléka került 
be, a jelentkezők csaknem 40 százaléka alap-, osztatlan, nappali, államilag 
támogatott képzésen tanul tovább. E képzések közül a gazdálkodási és me-
nedzsment szakra került be a legtöbb felvételiző, a dobogó második helyén a   
mérnök-informatikus alapszak, harmadik helyen pedig a turizmus-vendéglátás 
végzett. Az első három helyen az elmúlt évihez képest nem történt változás. A 
veszprémi Pannon Egyetemen ősztől mintegy 3200-an kezdik meg a tanulmá-
nyaikat. A következő tanévtől a gazdaságtudományi karon 1351, a Georgikon 
karon 436, a mérnökin 425, a modern filológiai és társadalomtudományin 618, 
a műszaki informatikain 363 hallgató tanulhat tovább.

Befejezés előtt az aratás
A számítások szerint augusztus elejére befejeződhet megyénkben az ara-

tás, legfeljebb a Bakony magasabban fekvő területein marad még lábon 
kevéske gabona. A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal Földművelésügyi Igazgatósága adatai szerint megyénkben háromnegyed 
részben befejezték az aratást, az összesen 72 900 hektáros gabonaterületből 
55 ezer hektáron végeztek a betakarítással. A csekély területet elfoglaló ta-
vaszi búzával, valamint az őszi árpával és a repcével teljes egészében végez-
tek. Előbbiből hektáronként 3,6, utóbbiból 1,8 tonna a megyei átlaghozam. 
A búza 82 százalékát takarították be, az átlaghozam: 3,67 tonna.

Megyei hírek

1.  Belváros-1: 
Galambos Szilvia 
pedagógus

4.  Kismező+Liliom u., 
Mátyás k. u.: 
Antal László 
gépésztechnikus

Talabér Márta 
polgármesterjelölt

6.  Loncsos+Erdődy P. T. u., 
Kastélydomb u.: 
dr. Juhász Attila 
mérnök-jogász

2.  Belváros-2: 
Huszárné 
Bacsárdi Valéria 
vállalkozó

7.  Alsóváros: 
Jákli Tivadar 
rendelkező forgalmi 
szolgálattevő

3.  Kálvária: 
Kádár István 
vállalkozó

5.  Tési domb: 
Keresztény 
Levente 
létesítménymérnök

8.  Inota: 
Katona Csaba 
alpolgármester

Önkormányzati 
választások 2010

Fidesz-KdnP jelöltjeinek 
körzetbeosztása Várpalotán

Együtt ÖnÖkkEl 
a sikErEs várpalotáért!
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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.

DS Villamossági és Épületgépészeti Szaküzlet

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

•  Víz-gáz-fûtés és villany-
szerelési anyagok nagy 
választékban

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

riga dupla whiskyvel
Egy 15 éves helyi fiatalembert fogtak el a rendőrök július 10-én éj-

jel, mert engedély nélkül, ittasan vezetett segédmotort a város belte-
rületén. A fiatalember ellen szabálysértési és büntetőeljárás is indult. 

Karambol – hárman párban
Három kocsi ütközött össze július 13-án reggel kilenc óra körül a 

8-as főút Veszprémi úti szakasza és a Kossuth út kereszteződésénél. Egy 
56 éves budapesti lakos Veszprém irányából Székesfehérvár felé közle-
kedett, a gyalogos átkelőhely előtt lelassított és a mögötte haladó kocsi 
vezetője a megfelelő követési távolság hiánya miatt nekiütközött. A mö-
göttes forgalomban közlekedő 33 éves szombathelyi férfi szintén nem tar-
totta a megfelelő követési távolságot, így ő sem tudta kikerülni a balese-
tet. Személyi sérülés szerencsére nem történt, egyik sofőr sem volt ittas.

Gázvezetéket vágott el a munkagép 
Árokásás közben gázvezetéket vágott el egy munkagép fűtéscső-felújítási 

munkálatok közben július 23-án kora délután Pétfürdőn, a Berhidai úton. A 
rendőrök kiérkezésekor a tűzoltóság már megkezdte a mentési munkálatokat,  
így a lépcsőházakból a lakókat a szemközti útra terelték. A levegőben lévő gáz-
koncentráció megmérését követően a gépjárműforgalom elterelése vált szük-
ségessé, amíg a gázszivárgást megszüntették. A lakók pedig négy óra előtt már 
visszatérhettek lakásaikba. Az eset kapcsán személyi sérülés nem keletkezett. 

Nem tudták elvenni a jogsiját – már nem volt
Szabálysértés miatt indult eljárás a 34 éves vilonyai férfi ellen, akit július 

24-én éjjel igazoltattak  a rendőrök. A sofőr nem tudta igazolni személyazonos-
ságát iratok hiányában ezért őt előállították a rendőrségen. A kapitányságon 
a nyilvántartásból kiderült, hogy a férfit korábban eltiltották járművezetéstől.

Kiszaladt az útra az ötéves kisfiú
Könnyű sérüléseket szenvedett az az ötéves palotai kisfiú, akit július 28-án 

este fél hétkor egy kocsi ütött el az Erdődy P. T. utcában. A gyermek a húsbolt 
előtt lévő padról hirtelen felállt és körültekintés nélkül az úttestre szaladt. A 
kocsival éppen arra közlekedő 29 éves palotai sofőr fékezett és balra rántotta a 
kormányt, de az ütközést már nem tudta elkerülni és a kocsi jobb tükrével elso-
dorta a gyereket. A helyszínen a mentősök ellátásban részesítették, az elsőd-
leges orvosi vélemény szerint 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

régi trükk, de még mindig bejön
Egy 65 éves ösküi nő tett feljelentést, mert egy számára ismeretlen nő 

ismeretlen számról július 29-én délután fél négy körül felhívta és közöl-
te, hogy telefonszáma alapján nyert egy szabadon felhasználható bankkár-
tyát. A nyeremény átvételének feltétele az volt, hogy 15 percen belül vásá-
rolnia kellett feltöltőkártyát 20 000 Ft értékben, majd ismételt visszahívás 
alkalmával a kódot be kellett diktálnia. A sértett eleget tett a kérésnek, ám 
később az ismeretlen nő azzal hívta fel, hogy a bediktált kódok közül ket-
tő sérült, így ha újabb két kártyát vásárol és bediktálja annak számkód-
ját, akkor a hitelkártyán kívül még egy külföldi utazást is nyerhet, ugyanis 
az a játékos, aki ezt a díjat megnyerte, külföldön tartózkodik, és nem tud-
ja nyereményét átvenni. Az idős hölgy közölte, hogy ahol a feltöltőkártyát 
vásárolta már nincs több 3500 Ft-os kártya, és nem tartja valószínűnek, 
hogy megsérült a kód. Ekkor a hívó fél közölte, hogy a nyereménytől eles-
tek, és a beszélgetést megszakította. Később a telefonszaküzletben a sértet-
tet tájékoztatták, hogy a bediktált kódok alapján a feltöltőkártyát más vet-
te igénybe, így őt anyagilag 22 000 Ft-ra károsították meg. BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek
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Könnyûzenei lexikon

Grafit
1987 tavaszát írjuk. Ekkor alakult meg a Grafit zenekar. S hogy 

miért éppen ezt a nevet választották? Talán azért, hogy a zenéjük is 
„fogjon mint a grafit”.

 Az együttes a következőképpen alakult: Benke Kornél – ének, 
Tippán Zsolt  –  szólógitár, Szalai Tibor – basszusgitár, Tóth Balázs – 
billentyűk, Galló Nándor – dob. Mindnyájuknak ez volt az első zeneka-
ra, így érthető, hogy a fiúk nagy elánnal indultak. A Grafit többnyire 
feldolgozásokkal rukkolt elő. Kissé meglepő a merítésük, hiszen Billy 
Idoltól, Duran Durantól kezdve a Beatlesen keresztül Jimi Hendrixig 
játszottak számokat. Azonban az eredetileg poposabb számok is fe-
szesebb, rockosabb kabátot, hangzást kaptak, mintegy átértelmezve 
kissé az eredeti mondanivalót.

 Saját számaik közül a legnépszerűbbet, legjobbat említeném 
meg, amely a Sötét a város címet viseli. 1988-ban felléptek (ekkor 
debutált a zenekar!) az egyre inkább legendává alakuló pétfürdői jég-
pályás bulin, ahol is a Nero együttes előtt mutatkozhattak be. Ezen 
a koncerten az említetteken kívül zenéjével vigasztalta a jelenlévő-
ket még a Spóra, a Force, no meg az elsőként jégre vitt Kontramodern 
Halmazállatok. 

Fogott még a nézőkön és a hallgatókon  néhányszor a Grafit mint 
a grafit: a pétfürdői Toprongy klubban, illetve az itteni művelődési 
házban volt egynéhány koncertjük.

Azonban ennek a zenekarnak ugyanúgy, mint akkortájt hazánkban 
sok akkori és korábbi együttesnek, beletörött a ceruzája/grafitja a 
katonaság árkusába: 1989 február közepén egy katonai behívó követ-
kezményeként porladt el a Grafit.

Tagok
Benke Kornél – ének
Tippán Zsolt  –  szólógitár
Szalai Tibor – basszusgitár
Tóth Balázs – billentyűk
Galló Nándor – dob

Várpalotán kiadó bútorozatlan, 3 szobás

családi házat keresek, augusztusi költözéssel.

Tel.: 20/291-2649

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet
távhőszolgáltatásirészlegvezető munkakörbe,
határozatlanidejűmunkaszerződéssel.
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 (villamosmérnök vagy gépészmérnök)
► 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. augusztus 15.
Jelentkezésazállásajánlatra:
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

Folytassuk!

Várpalota  Egyesület
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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 

augusztus 19-én 

jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: augusztus 14., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

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

Üzletnek, irodának 
alkalmas  tési-dombi 
forgalmas hely kiadó.

Irányár: 1250 Ft/m2/hó.

Érd.: 70/330-5427

Ingatlan
szilvásváradon a központban, de csendes he-

lyen kétbejáratú, két generációnak, ven-
déglátásra, cég-, önkormányzati üdülőnek 
is alkalmas 1200 nm területen fekvő 133 
nm-es, gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 
2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, kandalló, 
gardrobe, kamra, pince, fúrt kút. Érdeklőd-
ni lehet:  30/642-0307, 36/355-201

eladó Várpalotán a városközpontban II. eme-
leti hőmennyiségmérős 57 nm-es lakás. 
Érdeklődni: 30/385-9241, 30/341-6119

eladó a Csernyei utca 31.-ben családi ház. 3 
szobás, kicsi udvar, felújított, szigetelt 
új ajtó, ablak, kapu. 1+3 félszobás lakás 
cseréje is érdekel! 30/486-3714

eladó Várpalotán a Mátyás k. u. 1.-ben 1,5 
szobás 48 nm-es lakás. Új ablakok, 
hőszabályzó, szigetelt. Tel.: 88/746-037

eladó áron alul Várpalotán  teljesen felújí-
tott 34 nm-es (1 szoba, fürdő, konyha) + 
tároló, hőmennyiségmérős, alacsony re-
zsivel, nyugatra néző tehermentes lakás. 
Iár: 4 800 000 Ft. Érd.: 30/520-3376

Pétfürdőn 1,5 szoba hallos, panelprogramos 
lakás eladó. Tel.: 30/463-1227

Öskün eladó kétszobás családi ház, vállalko-
zásra alkalmas mellékhelyiségekkel, ga-
rázzsal. Ugyanitt 1 sarok ülőgarnitúra, 
íróasztal eladó. 30/585-1313

eladó egy 86 nm-es 2 és fél szobás családi 
ház Pétfürdőn áron alul. Sürgősen. Érd.: 
70/571-4356

eladó sürgősen Pétfürdőn a Berhidai úton 
egy 2. emeleti, 1,5 szoba hallos lakás. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 20/455-2793

sürgősen eladó Várpalotán magasföldszinti 
garzon a Felsőinkámban. 30/616-0474

Józanban eladó 1452 nm-es kétszintes épü-
let, víztároló, villany van, víz beköthető! 
Érdeklődni lehet: 30/425-2117

Ősiben kétgenerációs családi ház eladó. Nagy 
kerttel, garázzsal, sok melléképülettel. 
Érdeklődni: 20/296-2438

eladó 1 db elektromos kerékpár 50 000 Ft, 
2 m magas drótháló, bontott kisméretű 
tégla, betonidom, 3 sebességes női ke-
rékpár, aggregátor, kapálógép. 70/250-
4608, 88/473-449

Kiadó ingatlan
 Várpalotán kiadó bútorozatlan családi há-

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

Várpalota központjában 72 nm-es lakás 
hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. 
70/277-8989

Készenléti lakótelepen 1 szobás, bútoro-
zatlan lakás kiadó. Bérleti díj: 15 000 
Ft+rezsi. 70/343-7794

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kollé-

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

szántóföldi munkákhoz, MTZ-hez értő trakto-
rost keresek. Lehet nyugdíjas is. 20/291-
2649

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal, 

általános, röntgen szakasszisztensi vég-
zettséggel és gyakorlattal, ECDL komplex 
számítógépes vizsgával, B kategóriás jo-
gosítvánnyal, angolnyelv-tudással szep-
tember 1-jétől munkát középkorú nő ke-
reskedelemben, egészségügyben munkát 
keres. 30/642-0307

 Vegyes
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 

Heti takarítást vállalok családoknál. 20/508-
4877

eladó szőlőprés, daráló, körfűrész (380 V), 
mázsa, morzsoló, hőtárolóss villanykály-
ha (3,5 kW, 6 kW), Csepel varrógép. Tel.: 
88/371-888, 30/997-4675

80 l-es szőlőprés (komplett), szőlődaráló, 
valamint 160x60x 8 cm-es húsvágó asz-
tal eladó. Érd.: Vp., Kismező u. 32. Tel.: 
30/307-5607

eladó Várpalotán a Jókai utcában 1+3 félszo-
bás, teljesen felújított tehermentes pa-
nellakás. 30/238-0865

rába gimnáziumos 10. osztályos tanköny-
vek vadi újonnan eladó. Ár: 8000 Ft. Tel.: 
30/999-6802

Készüljünk az iskolára! A szolgáltatóházi pa-
pírboltban, illetve a Táncsics utcai papír-
boltban (Toptikában) minden 10% ked-
vezménnyel, nagyon jó minőséggel. Ol-
csón bevásárolhat most gyermekének. 
Sulicsekket elfogadunk!

Friss kecsketej kapható, 400 Ft/l. Fogyasz-
tását ajánlom időseknek, gyerekeknek, 
ínyenceknek, kismamáknak, nagymamák-
nak és mindenki másnak. Tel.: 30/692-
8872

A táNcsics utcAi ciPôboLtbAN
KészüljünK együtt az isKolaszezonra 

a CipôsaroKban.

eLfOGAdjUk A SULicSekkekeT!
Tornazsákok, hátizsákok, tornacipôk fehér zoknik, 

fehér pólók nagy választékban! 
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A Lurkó Kuckó Óvoda és Tagintézményei a Társadalmi 
Meg újulás Operatív Program keretében kiírt pályázaton 
a pedagógus képzések támogatására sikeres pályázatot 

nyújtott be.

A projekt költségvetése 8 000 000 Ft, amely teljes mértékben 
a pályázatból kerül finanszírozásra.

Németh Árpád polgármester

továbbra is az NB III-ban 
fociznak

A Várpalotai Bányász SK labda-
rúgócsapata tavaly az utolsó he-
lyen végzett az NB III Dráva-cso-
portjában. Az MLSZ azonban hosz-
szas huzavona után – a kevés je-
lentkező miatt – úgy döntött, hogy 
a kieső együtteseket is visszahívja. 
A Bányász élt a lehetőséggel, így 
a palotai focidrukkerek a következő 
szezonban is harmadosztályú mér-
kőzéseket láthatnak. Időközben a 
csoportok kialakítása is megtör-
tént: a VBSK a Bakony-csoportba 
került, három másik Veszprém me-
gyei gárda, a Badacsonytomaj-Ta-
polca, a Balatonfüred és a Pápa 
II. társaságában. A csoport továb-
bi tagjai: Bük, Celldömölk, Csorna, 
Hévíz, Kőszeg, Lipót, Mosonma-
gyaróvár, Répcelak, Sárvár, Sopron, 
Haladás II., ZTE II. 

A Várpalotai Bányász kerete a 
nyár folyamán jelentősen átalakult. 

Távoztak: Vető, Blaski (Pe re mar ton-
ba), Híró, Uj (Kápolnásnyék), Bog-
dán, Zsupek (Zirc), Horváth (Ősi). 
Érkeztek: Wellesz, Szeleczki, Du na-
völ gyi, Kiss, Mázsa, Simon (minden-
ki Pétről). 

Hardi János ügyvezető elnök 
elmondta, hogy a csapat magját a 
tavalyi U19-es együttes tagjai al-
kotják. Az idei évben az elsődle-
ges cél – természetesen a benn-
maradás mellett –, hogy teljesen 
megfiatalítsák a csapatot. Az U19-
es korosztály nagyon keményen 
dolgozik a felkészülés alatt, és re-
ményeik szerint a télen is fel tud-
nak hozni onnan 2-3 játékost. Az 
edző Szabó Csaba lett (aki tavaly 
az U19-esekkel dolgozott), hiszen 
ő ismeri legjobban a fiatalokat. A 
bajnokság az augusztus 14-15-i 
hétvégén rajtol.

BérCzes VIKtOr

Negyedik hely 
a kosarasoknak

Véget ért a hétcsapatos férfi 
kosárlabda megyei bajnokság. A 
bajnoki cím sorsa hosszabbítás-
ban dőlt el, mivel a balatonfűzfői 
csapat a döntő első mérkőzésén 
a veszprémi egyetemi csarnok-
ban 14 ponttal (92:78) kapott 
ki a veszprémi OOK Presstől, a 
kenesei visszavágón pedig a 
rendes játékidő alatt ugyaneny-
nyivel nyert (76:62) a több egy-
kori NB I/B-s játékossal felálló 
veszprémi csapattal szemben. A 
hosszabbítás öt percét azonban 
a fűzfőiek 10:7-re megnyerték, 

és ezzel megszerezték a bajno-
ki címet. 

A bronzmérkőzés is izgalmasan 
zárult, mivel a veszprémi egyete-
misták csapata hazai pályán 84:88-
as vereséget szenvedett a várpalo-
taiaktól, de a visszavágón Várpalo-
tán magabiztosan 87:72-re győztek 
a Gál Gyula Sportcsarnokban. 

A megyei bajnokság végered-
ménye: 1. Fűzfői AK, 2. OOK Press 
(Veszprém), 3. Veszprémi Egyetem 
SC II, 4. Várpalotai KC, 5. Ajka 
KE, Rendőr SE (Veszprém), 7. Pé-
ti MTE.

Fogj két sétapálcát 
és légy vidám!

a nordic walking, avagy a spor-
tos gyaloglás hazánkban még 
nem került be a köztudatba, ho-
lott külföldön egyre népszerűbb 
sportágnak számít. Városunk-
ban Nowasport életmód egye-
sület néven működik egy nordic 
walking csoport, melyről az 
egyesület elnöke, Pokó andrea 
edző mesélt.

– 2008-ban alakult egyesü-
letünk fő tevékenysége a nordic 
walking elsajátítása, oktatása, 
rendszeres közös edzések, túrák 
szervezése, valamint az egészsé-
ges életmód kialakítása érdeké-
ben előadások, képzések szervezé-
se minden korosztály részére. Gye-
rekektől egészen a nyugdíjas kor-
osztályig vannak tagjaink, ettől 
függetlenül teljes összhangban 
zajlanak a túrák, mert a tempót fi-
atalabb és idősebb is együtt tudja 
tartani. Hetente négyszer tartunk 
körülbelül 1,5 órás edzéseket, me-

lyeken klubtagságon kívül is bárki 
részt vehet.

Első látásra furcsának tűnhet 
a botos gyaloglás ötlete, az em-
ber nem is sejtené, hogy közben 
a test izmainak kilencven száza-
lékát megmozgatja. A botok he-
lyes használata tehermentesíti az 
ízületeket, javítja az állóképessé-
get, fokozza a méregtelenítést és 
a zsírégetést, stresszoldó hatású 
és rendkívül jó kikapcsolódási le-
hetőséget nyújt mindeközben.

Az egyesület elnöke elmondta, 
az elmúlt évhez hasonlóan most 
nyáron is Ausztriába utaznak egy 
nordic walking versennyel egybe-
kötött nemzetközi találkozóra hu-
szonhat fővel. Külföldi csapatok-
kal is jó kapcsolatot ápolnak és 
egy-két éven belül szeretnének 
külföldieket hívni a városunkba, 
kihasználva szerencsés helyzetün-
ket, hisz Várpalota és környéke 
bővelkedik túraútvonalakban.

BalÁzs KIttI

A klub tAgjAi hetente négyszer tArtAnAk edzést



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. 08. 01-tõl 2010. 08. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart.

féle laminált padló

Svédpadlók

30%
kedvezménnyel


