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Egy nem olyan régi közvéle-
mény-kutatás szerint a magyarok 
többsége augusztus 20-át tartja 
a legnagyobb állami ünnepnek. A 
válaszadók többsége szerint au-
gusztus 20-án Szent Istvánt ünne-
peljük. Mások az alkotmányt, az új 
kenyeret és az államalapítást em-
lítették. A felmérés szerint a ma-
gyar lakosság többsége támogat-
ná végre egy új alaptörvény meg-
alkotását. 

Angyal hozta Istentől a Szent 
Koronát, vagy II. Szilveszter pápa 
küldte István megkoronázásához a 
nemzet összetartozásának jelké-
pét? Bárhogyan is történt, szakrá-
lis jelképünk irodalma szerint or-
szágunk sorsának mostanság kel-

lene – az új alkotmánnyal – for-
dulatot vennie. Első királyunk és a 
korona augusztusi ünnepe egészen 
a 11. századtól virágzott, míg-
nem a kommunista hatalomátvétel 
után ezt a napot deszakralizálták. 
2000-ben aztán a Szent Korona és 
a koronázási jelképek a magyar or-
szágház kupolatermébe kerültek, 
ezzel jelképesen visszaállították a 
magyar államiság ezeréves hagyo-
mányát. Persze az igazi folytonos-
sághoz egy teljesen új alkotmány-
ra lenne szükség – az országot 
irányító kétharmados vezetésnek 
most jó esélye van arra, hogy elké-
szítse, majd ki is hirdesse. 

De most Istvánról is kell szól-
nunk, a nagy királyról, az állam-

alapítóról. És a szentről, aki a 
nemzet életének alfája és ómegá-
ja. Mert vele kezdődött a nemzeti 
lét, és bár hitünk szerint nem lesz 
vége történelmünknek – mert az 
út a végtelenbe tart, hisz a boldog 
nemzetek soha nem halnak meg. 

Beszéljünk hát első királyunk-
ról, méghozzá tisztelettel. És meg-
bocsátással, a Koppányok örökö-
seinek is: nem tudni ugyanis, mi 
lett volna a sorsunk, ha nem István 
nyomában haladunk. István vagy 
Koppány? Nem veszélytelen a te-
rep. Mára a dolog, házon belül, bé-
késen elintézhető. Hanem hogy Ist-
ván király útján, vagy őt sértő mó-
don elutasítva; szentsége tisztele-
tével vagy a hitünkön gúnyolódva; 

az ő erkölcsiségére építve vagy azt 
leköpve; a tradíciók mentén, vagy 
azokat röhögve-gúnyolva-tagadva, 
– na ez az igazi válaszvonal. És itt 
nincs pardon. Mert a türelem ott 
végképp elfogy, ahol a másik fél 
empátiája, tapintata véget ér.

Magyarország lakóinak száma 
napokon belül tízmillió alá esik. 
De Szent István országát még min-
dig az a többség lakja, amelynek a 
szent szent, a haza szeretni való, 
a hagyományok és a hungarikumok 
védendők, a nyelv pedig gyarapí-
tandó. A nemzet pedig megmen-
tendő. Az ünnepek pedig minden-
kit ünnepre hívók. Most éppen 
Szent István napjára.

Balassa Gellért

Új alkotmányra vár a nép
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Drótposta
a Mátyás-napok szombati napján kissé túlzásba estek az adomány-

gyűjtők, nem biztos, hogy a közönség többszöri megállítása a he-
lyes módszer pénzgyűjtésre, bármilyen jó is a cél. 30/651-4103

Mátyás-napon, mikor felmentünk a várfalra, az ott lévő hölgy azt az 
utasítást adta a város panorámájában gyönyörködni kívánó csoport-
nak,  hogy „húzzanak bele”, mert neki rögtön mennie kell.  Ilyen 
modorral  csábítják a turistákat? 20/512-6990

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Bemutatkoztak a palotai szocialista képviselőjelöltek

Kiszámítható és élhető 
jövőt ígér az MsZP

Közeledve az októberi önkor-
mányzati választásokhoz, a Ma-
gyar szocialista Párt várpalotai 
szervezete tájékoztatta a lakos-
ságot a párt önkormányzati kép-
viselőjelöltjeiről. Deák Istvánné 
polgármesterjelölt és Danka Já-
nos kampányfőnök köszöntöt-
te a megjelenteket a sajtótájé-
koztatón. 

Deák Istvánné az elmúlt négy 
év országgyűlési képviselőjeként 
és előző önkormányzati ciklusok 
képviselőjeként már ismert a la-
kosság előtt. – Jelöltjeink sora a 
megújulást, a fiatalságot, a nők 
jelenlétét, illetve a szakértelmet, 
tapasztalatot, folytonosságot mu-
tatja. A jelöltek többsége az ön-
kormányzat munkájában még nem 
vett részt, de mindannyian felké-

szültek, a párt tagjai vagy szim-
patizánsok, illetve aktívan vesz-
nek részt civil szervezetek mun-
kájában, közösségi feladatokban 
is – hangsúlyozta Deák Istvánné 
a képviselők egyéni bemutatko-
zását megelőzően, majd beszélt 
a párt programjáról, és értékelte 
Várpalota jelenlegi helyzetét is az 
elmúlt négy év fényében. A párt 
programja szerint biztosítani tud-
ja majd a város működőképességét 
és fejlődését, az élhető és kiszá-
mítható jövőt, a családok életének 
jobbítását, mely programjuk egyik 
alapköve. Igyekeznek a meglévő, 
több évtizedes hagyományokra 
építve megújuló változást elérni, 
és mindebben számítanak a helyi 
lakosság, a civil szervezetek és a 
vállalkozók együttműködésére.

G. a.

a Magyar szocialista Párt várpalotai önkormányzati 
képviselőjelöltjei:

1. Nádasdiné Illés Tünde (Belváros 1.) 
2. Pál Balázs (Belváros 2.) 
3. Etlinger Csilla (Kálvária) 
4. Falussy Sándor alpolgármester-jelölt (Kismező) 
5. Deák Istvánné polgármester-jelölt (Tési-domb) 
6. Dániel Mária Magdolna (Loncsos) 
7. Soós Gábor (Alsóváros) 
8. Szabó Tünde (Inota)

Fideszes összefogás 
a városért

talabér Márta országgyűlési 
képviselő, a megyei közgyűlés 
alelnöke és Németh Árpád pol-
gármester augusztus 13-án saj-
tótájékoztatót hívott össze ab-
ból az alkalomból, hogy a közel-
gő önkormányzati választásokra 
készülve tájékoztassák a lakos-
ságot a Fidesz–KDNP szövetsé-
gén belüli összefogásról. 

– Szeretnék mindenkit kérni, 
hogy aki az előző választáson en-
gem támogatott, illetve aki elége-
dett a város elmúlt négy évével, 
ajánlószelvényével és szavazatával 
a Fidesz–KDNP-szövetség jelöltjét, 
Talabér Mártát és csapatát támo-
gassa – kezdte bejelentését Németh 
Árpád, majd a továbbiakban kiemel-
ten beszélt arról az előnyről, ame-
lyet az országgyűlési képviselő és a 
polgármester pozíciójának egy sze-
mélyben való egyesítése, az ország-
gyűlési képviselő kapcsolatrendsze-
rének a város szolgálatába való ál-
lítása jelenthet Várpalota számára. 
A polgármester az előzőekben már 
tájékoztatta Talabér Mártát az el-
múlt négy év fejlesztéseiről, a fo-
lyamatban lévő beruházásokról, 
tervekről, az elnyert mintegy két és 
fél milliárd forintnyi pályázatokról, 
amelyek önrészét a város a mosta-
ni gazdasági körülmények között is 
elő tudta teremteni. 

Talabér Márta megköszön-
te Németh Árpád támogatását, 
hozzáállását, és az elmúlt négy 
esztendőben végzett munkáját, 
amelynek eredményeképpen az 
azt megelőző 16 évhez képest na-
gyot lendült a város fejlődése. – 
Azért vállaltam a polgármester-
jelöltséget, mert úgy gondolom, 
hogy az elkövetkezendő négy év-
ben nagy verseny lesz a telepü-
lések között a különböző forrá-
sok elnyerése tekintetében. Eb-
ben a szoros versenyben nagyobb 
esélyt jelent, ha egy országgyű-
lési képviselő a polgármester, és 
így tud lobbizni a város érdeké-
ben. Én ezt a lehetőséget aján-
lom a várpalotaiaknak: az ország-
gyűlési képviselőként meglévő 
kapcsolatrendszert, tudást, isme-
retet a város szolgálatába állíta-
ni – jelentette be Talabér Márta. 
Polgármesterjelöltként megfo-
galmazott célja a nyertes pályá-
zatokat sikeresen befejezni, a vá-
rost továbbra is a fejlődés irányá-
ba vinni, valamint nagyon fontos 
feladat lesz a munkahelyterem-
tés. Talabér Márta és Németh Ár-
pád végül kifejezték reményüket 
arra vonatkozóan, hogy az elkö-
vetkező időben a testületen kívül 
is együtt tudnak majd működni 
Várpalota érdekében. 

GÁGó aNIta
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Mátyás-napok negyedszer
reneszánsz élőzenével és a 
Bandiera zászlóforgatók szín-
vonalas és nagy tetszést ara-
tó műsorával vette kezdetét az 
idei  Mátyás az igazságos rene-
szánsz fesztivál, mely 2007 óta 
minden évben augusztus elején 
kerül megrendezésre a Hunyadi 
Mátyás téren.

A nép emlékezetében igazsá-
gos Mátyásként élő uralkodóról 
elnevezett középkori fesztiválon 
minden korosztály kedvére válo-
gathatott a zenés, táncos és ha-
gyományőrző programok közül. Az 
augusztus 6–8-ig tartó rendez-
vényen középkori kézműves fog-
lalkozások, interaktív történelmi 
játszóház, vásári forgatag, ügyes-
ségi játékok és délutáni színpadi 
műsorok várták az érdeklődőket. 
A háromnapos rendezvény meg-
nyitóján zászlóforgatók és korhű 
ruhások felvonulása kísérte a ki-
látogatókat a vár előtt felállított 
színpad elé. A várpalotai rézfú-
vósok fanfárosainak műsorát kö-
vetően  Németh Árpád, városunk 
polgármestere köszöntötte a meg-
jelenteket – kiemelve a román és 
lengyel küldöttséget –, és a re-
neszánsz kor hagyományőrzésé-
nek fontosságát, szépségét hang-
súlyozta: „Foglalkozzunk ebben a 
három napban kiemelten a magyar 
történelem, a magyarság egyik 
legnagyobb vezetőjével, Hunya-
di Mátyással, az igazságos Má-
tyás királlyal. Emlékezzünk a re-
neszánsz korára, nyúljunk vissza 
a régiekhez, merítsünk bátorságot 
az ő hősiességükből és a nép mel-
lett tanúsított kiállásukból.” Be-
szédében külön kitért Újlaki Mik-
lósra, aki idejét és vagyonát nem 
kímélve 1439-ben várat építtetett 
Várpalotán, mely azóta is váro-
sunk legfőbb jelképe és neveze-
tessége.

A megnyitó gondolatokat a ze-
neiskola tanári kórusa és a furulya-
trió dallamai követték, majd a III. 
Béla Lovagrend reneszánsz táncis-
kolával, a Hollóének Hungarica kö-
zépkori hangszerelésű muzsikái val 
szórakoztatta a közönséget, késő 

este pedig Kormorán-koncerten 
zajlott a mulatozás.

A Mátyás-napok hétvégi színes 
programsorozatában látványos 
bemutatók is láthatóak voltak, 
amelyek kötődnek nagy Mátyás 
királyunk korszakához. Gólyalá-
bas mutatványosok idézték fel az 
egykori vásárok hangulatát, ahol 
a vásárra látogatók mulathattak, 
szórakozhattak is: a Langaléta Ga-
rabonciások megszólították a pi-
ciket, és bevonták őket a pro-
dukcióba. Érdekes színfoltja volt 
a napnak az Attila Harcosai Vár-
palotai Barantások Egyesület és 
a Szent Sebestyén Számszeríjász 
Társulat bemutatói, amelyek a kö-
zönség elé varázsolták a korabeli 

magyar harcművészetet. Szombat 
este igazán látványos produkció 
fogadta a közönséget, tűzzsong-
lőrök fényei világították be a sö-
tét estét. A minden alkalommal 
nagy sikerű műsor most is töme-
geket vonzott a Thuri-vár elé. Va-
sárnap délután, a vár mögötti té-
ren a Válaszutak Lovasklub lova-
sai gyülekeztek, és tartottak lovas 
bemutatót. 

A gyermekek izgalommal néz-
ték végig a színpad elé csoporto-
sulva a Maszk Bábszínház Mátyás 
király bolondjáról és a Pázmán 
lovagról szóló vidám előadása-
it vasárnap délután, Berecz And-
rás meséire pedig még a felnőttek 
is könnyezve nevettek, és vissza 

is tapsolták a népszerű, fergete-
ges humorú, ízes hangú előadót. 
A Lajstrom című vásári komédia a 
Szó és Kép Színpad előadásában 
pedig a feleség-anyós-férj örök 
gondját-baját dolgozta fel humor-
ral fűszerezve.

Nem volt hiány a hétvégén 
a reneszánsz zene élvezetéből, 
szebbnél szebb dallamok csendül-
tek fel korhű hangszereken, ének, 
néha még tánc kíséretében is, 
több alkalommal idézve Mátyás ki-
rály udvarát. A közönség hallgat-
hatta a kiváló Kecskés, a Pereg-
rinus együttes és a Bourdon Trió 
koncertjét. A várpalotai zenésze-
ket képviselve, reneszánsz dalla-
mok előcsalogatásával lépett fel 
a zeneiskola Tinódi Kamarakóru-
sa, a furulyatrió, illetve a tanulók 
is bemutathatták tudásukat: meg-
szólalt a klasszikus gitár, és több 
alkalommal volt látható a csen-
gettyűkórus is. A középkori török 
világ hangulatát idézte a hastán-
cos hölgyek előadása, a három na-
pot pedig méltán koronázta meg 
a záró koncert: Reneszánsz varázs 
címmel tartott különleges estet 
Horgas Eszter fuvolaművész, ze-
nei műsorában nem egy, mindenki 
számára ismerős, népszerű dallam 
is felhangzott.

BalÁZs KIttI–GÁGó aNIta

érdekes színfolt volt a palotai Barantások fellépése

a háromnapos rendezvény látványos felvonulással kezdődött
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T i s z t e l t  V á l a s z t ó p o l g á r o k !

JelöltJeink:

1. számú 
választókerület:

Duró Zoltán

2. számú 
választókerület:

Szabó Richárd

3. számú 
választókerület:

Máté József

Máté József 
polgármesterjelölt 4. számú 

választókerület:

Balogh Andor

5. számú 
választókerület:

Máté Katalin

6. számú 
választókerület:

Szerencsés 
Piroska

7. számú 
választókerület:

Ötvös László

8. számú 
választókerület:

Szederkényi 
Attiláné

az ügyvéd válaszol

a büntetőeljárásról  1.
A cikksorozat eddigi részeiben 

polgári jogi, családjogi témákat 
taglaltunk, azonban most áttér-
nénk a büntetőjog, a büntetőel-
járás-jog területére, hiszen ezek-
nek a témaköröknek a mai zava-
ros, morális gondokkal küzdő tár-
sadalmunkban legalább akkora a 
létjogosultsága. Sajnos manap-
ság bárkivel előfordulhat, hogy 
(akár egy apró, bagatellnak gon-
dolt szabályszegés után is) bün-
tetőeljárás alanya lesz, illetve 
bárkivel előfordulhat az is, hogy 
sérelmére bűncselekményt követ-
nek el. Ilyenkor nem árt tisztá-
ban lenni – eljárásbeli pozíciónk-
tól függően – az alapvető joga-
inkkal és kötelességeinkkel. 

Amíg a polgári jogban a 
diszpozitív (megengedő) szabá-
lyok vannak túlsúlyban, tehát 
gyakorlatilag bármit megtehe-
tünk, amit a törvény kifejezetten 

nem tilt, addig a büntetőjogban, 
a büntetőeljárás-jogban a kógens 
szabályozás a gyakoribb. Ez azt 
jelenti, hogy a jogainkat és kö-
telességeinket pontosan felsorol-
ja a törvény, ezektől eltérni nem 
lehet és kötött, szigorú eljárási 
rendben folynak a cselekmények. 
Ez sok ember számára furcsa és 
szokatlan, a büntetőeljárás nyel-
vezete meglehetősen katonás és 
sokak számára lelkileg nehezen 
kezelhető az a távolságtartás 
és szigor, amit az eljáró hatósá-
gok az egész eljárás alatt alkal-
maznak. Ezt nem kell személyes 
sértésként felfogni, az egész el-
járás természete ilyen, hiszen a 
büntetőeljárás kötött szabálya-
in keresztül, az állami erőszak-
szervezetek révén az állam bün-
tető hatalma érvényesül. Manap-
ság egyre erősödnek azok a han-
gok, amelyek azt mondják, hogy 

a bűncselekmények elkövetőivel 
szemben még így is túl enyhe és 
méltányos szabályokat alkalmaz-
nak, és az állami büntetőhatalom 
sokkal szigorúbb és megtorlóbb 
fellépését szorgalmazzák. Min-
denki eldöntheti maga, hogy ez 
a kérés jogos vagy sem, de egy 
biztos: legyen bármilyen szigo-
rú az eljárás, alapvető az Alkot-
mányból is levezethető garanci-
ális szabályoknak érvényesülniük 
kell az egész eljárásban. 

Néhány garanciális szabály a 
sok közül. Talán a legfontosabb 
az ártatlanság vélelme, mely sze-
rint senki sem tekinthető bűnös-
nek a bíróság jogerős döntéséig. 
Fontos szabály, hogy nem a vád-
lottnak kell bizonyítani az ártat-
lanságát, hanem a vádhatóságnak 
és nyomozó hatóságoknak kell bi-
zonyítani a bűnösségét. Kétséget 
kizáróan nem bizonyított tényt a 

vádlott terhére írni nem szabad. 
A büntető eljárásban el kell felej-
teni az olyan kategóriákat, mint 
a „valószínű” és a „lehetséges”. 

A témáról szóló cikksorozat-
ban végigmegyek a büntetőeljá-
rás menetén (rendőri, ügyészi, 
bírói szak), részletesen kitérek 
majd az egyes eljárásbeli pozíci-
ókban szereplő személyek (gya-
núsított, vádlott, tanú, sértett, 
magánvádló stb.) jogaira és kö-
telezettségeire, hogy az állam-
polgárok – ha ilyen helyzetbe ke-
rülnek – az alapvető szabályok-
kal tisztában legyenek, és a jog-
szabályok nem tudása miatt (ami 
– tudjuk – senkit sem mentesít 
a kötelezettségek alól) ne érje 
őket helyrehozhatatlanul hátrá-
nyos intézkedés. 

IFJ. Dr. HarcOs GÁBOr 
üGYVéD
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Megkérdeztük...

Már várod 
a sulit?

lászló ramóna tanuló
Nagyon várom már az iskolát, 

mert az idei nyár sajnos nem telt 
annyira izgalmasan számomra, 
mint a korábbiak. Most leszek 11. 
osztályos a Fallerban, és nagyon 
jó a társaság, sok időt szoktunk 
együtt tölteni, szórakozni a bará-
tokkal, ők már hiányoznak.

Badics roxána tanuló
Csak részben várom a sulit, 

mert nagyon hamar eltelt a nyár, 
és jól éreztem magam otthon is  
és a nyaralások alkalmával is. 
Az osztálytársaim és a kedvenc 
óráim, a tesi, környezetismeret, 
rajz és technika viszont hiányoz-
nak már.

tomsics levente tanuló
Nagyon jól telt a nyári szüne-

tem, úgyhogy nem igazán várom 
az iskolát. Az órák utáni progra-
mokon mindig részt szoktam ven-
ni, a gyereknap és a sportnap 
majd biztosan jók lesznek, ahogy 
a tesiórák is.

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

Megindultak az építési 
munkák a várban

a Várpalota központjában ta-
lálható thuri-vár műemlék épü-
letének nyertes pályázat útján 
történő építészeti felújítása és 
látogatóbaráttá való fejleszté-
se eredményeként a történelmi 
múltú, jelentős építészeti érté-
ket képviselő épület méltó mó-
don válik bemutathatóvá, kultu-
rális, turisztikai vonzereje ezál-
tal számottevően növekedhet. 

A mindezt megavalósító nyer-
tes pályázati projektről számolt 
be Szabó Pál Csaba, a Szindbád 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója az augusztus 8-án megtartott 
sajtótájékoztatón, amelyen meg-
jelentek többek között Talabér 

Márta országgyűlési képviselő, 
megyei alelnök, Németh Árpád 
polgármester, valamint a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség, a Ma-
gyar Turizmus Rt. és a Turisztikai 
Információs Pont képviselői. A tá-
jékoztatót a zeneiskola Tinódi Ka-
marakórusának és fúvós ötösének 
műsora színesítette.

Németh Árpád köszöntőjében 
felhívta a jelenlévők figyelmét ar-
ra, hogy a Thuri-vár fejlesztése 
kiemelt jelentőségű a város életé-
ben, és a mintegy 750 millió forin-
tos beruházás része annak a közel 
két és fél milliárd forintos összegű 
európai uniós támogatásnak, ame-
lyet a város nyert el pályázatok ré-
vén. – A mai igen nehéz gazdasá-

gi helyzetben városunk képes volt 
előteremteni a pályázatok szüksé-
ges önrészét, köztük a várpályá-
zatét is, amely mintegy 110 millió 
forintos összeget jelent – hangsú-
lyozta a polgármester.

A továbbiakban az ügyveze-
tő igazgató ismertette az Európai 
Unió támogatásával és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával megvalósuló pá-
lyázati projekt részleteit. – Hosszú 
évek tervezői időszaka legfonto-
sabb pontjához érkeztünk: a majd-
nem háromnegyed milliárdos fej-
lesztési támogatás aktív felhaszná-
lásának szakasza következik. A jövő 
év elejére egy nemzetközi szín-
vonalú kulturális teret fogunk itt 
megteremteni – emelte ki. A 734 
millió forintos beruházás 2011. jú-
lius 31-ig kerül befejezésre, a mun-
kában a Szindbád Nonprofit Kft. 
legfontosabb partnere Várpalota 
Város Önkormányzata, másik ki-
emelkedő partner pedig a Turisz-
tikai Információs Pont. Várpalota 
földrajzi helyzete különleges lehe-
tőségeket rejt magában idegenfor-
galmi szempontból, amely most ki-
teljesedhet a készülő idegenforgal-
mi attrakció, a Thuri-vár látogató-
barát fejlesztése által. 

GÁGó

A legfontosabb építési, fejlesztési szakaszok: A fejlesztés a vár 
hasznos alapterületének a felét érinti, legfontosabb eleme a fű-
tési rendszer kialakítása. Fejlesztések a földszinten: főbejárat fel-
újítása, új archaikus járólap a folyosón, zárható-kinyitható üveg-
ajtó a várudvar felé, keleti szárny teljes felújítása, állandó ki-
állítás. Az első emelet keleti szárnyában egyedülálló, a legmo-
dernebb technikákkal rendelkező, szekcionálható konferencia-tér 
kerül kialakításra. Szabadtéri filmszínház, színpad létrehozása is a 
pályázati tervek között szerepel. A fejlesztés eredményeként vár-
ható a látogatószám növekedése, történelmi vendéglátóhely, kiál-
lítóhely, továbbképzési központ, valamint közép-európai rendez-
vény- és konferencia-helyszín létrejötte.

Nemzetünk költőjére 
emlékeztek

A Várpalotai Ifjúsági Ház fon-
tos feladatának tartja a fiatalok 
kulturális felvilágosítását, neve-
lését, ezért törekszik arra, hogy 
az ifjúság bevonásával nemzetünk 
nagyjairól méltó módon emlékez-
zen meg. Himnuszunk szerzője, a 
költő, politikus és nyelvújító Köl-
csey Ferenc 1790. augusztus 8-án 

született, ennek évfordulója al-
kalmából rendezett az ifjúsági ház 
a fiataloknak a költő életéről, mű-
veiről, elsősorban a Himnuszról 
prezentációs előadást, majd en-
nek anyagából kvízkérdésekből ál-
ló versenyt. A vetélkedő győztese 
Szegedi Erika, a Vásárhelyi András 
Tagiskola tanulója lett.

Felhívás
2010. augusztus 28-án 

Sport- és Egészségnap Heidrich 
Pé ter Emléktorna  kerül meg-
rendezésre a Gál Gyula Városi 
Sportcsarnokban. Várjuk azon 
személyek, csapatok jelentke-
zését, akik kedvet éreznek ah-
hoz, hogy megmérettessék ere-
jüket. Elérhetőség: 06/88-789-
247, 06/20-453-0446. E-mail: 
anett.hencz@gmail.com
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tények és eredmények 
az elmúlt négy év alatt

lassan lezárul a város elmúlt 
négyéves, Várpalota életében az 
első fideszes önkormányzat ve-
zetésével zajló időszaka. Közele-
dik az október, a lakossága újra 
az urnák elé járul, hogy döntsön: 
mely jelölteknek szavaz bizalmat 
a következő négy évben. Németh 
Árpád polgármestert kérdeztük 
az elmúlt négy év eredményeiről, 
polgármesteri tevékenységéről.  

– Mit csinált másként az ön ál-
tal vezetett önkormányzat a 16 éves 
szocialista irányításhoz képest?

– A szocialista gyakorlattól 
gyökeresen eltérően a céljaink-
ból indultunk ki, nem a lehető-
ségeinkből, azt tekintettük, hogy 
hova akarunk eljutni, és nem azt, 
hogy mi az, amink van. Határozott 
és világos célokat fogalmaztunk 
meg, és ezek mentén indultunk el, 
ehhez teremtettük meg a szüksé-
ges erőforrásokat. Így sikerült ha-
ladnunk, másképp nem is lehet a 
mai kapitalista világban. Célok 
nélkül, csak a működésre koncent-
rálva nincs fejlődés.  

– Milyen fejlesztések történtek a 
négy év alatt a gazdaság, az infrast-
ruktúra területén? 

– Öt gyár, illetve üzem kezdte 
meg működését az elmúlt időszak-
ban, négy elindításában az önkor-
mányzat is tevőlegesen részt vett. 
Ennek következtében 2009-ben, 
amikor egyébként nehéz gazdasá-
gi helyzet uralkodott az egész or-
szágban, az iparűzési adóbevéte-
lünk 108%-ra teljesült, az előző 
évekhez képest is kiemelkedően 
magasan. Megszervezésre került az 
új-zélandi AHI Roofing-beruházás, 
újraindult a bányagépgyártás az 
Aldridge Fabrications Limited cég 
vezetésével, itt hozta létre telep-
helyét az AHOY, az Ipari Termelő 
Szövetkezet, a Prémium Gumiház, 
a Feuermont Kft., illetve a Martin 
Metals, és több cégnek sikerült bő-
vítenie tevékenységét. 

A négy év alatt sok-sok milli-
árdnyi beruházás folyt Várpalotán. 

Út-, járda- és parkolófelújításra 
több mint 300 millió forint ösz-
szegű ráfordítás történt a jelenle-
gi önkormányzat működése alatt, a 
társasházi lakóépületek felújításai-
hoz nyújtott önkormányzati támo-
gatás közel 200 millió forintot tett 
ki, amelyről megállapítható, hogy 
az előző ciklushoz viszonyítva óriá-
si a különbség a jelenlegi javára. A 
közvilágítási hálózat korszerűsíté-
se terén igen jelentős nagyságren-
dű fejlesztés történt, több mint 88 
millió forint beruházási értékben, e 
tekintetben is a jelenlegi ciklus te-
remtett majdnem kétszer több ér-
téket. Többek között elindítottuk a 
bérlakásprogramot, a Gróf Kálnoky 
Adél családtámogatási programot, 
önkormányzati tulajdonba vettük 
az állam által bezárásra ítélt bá-
nyászati múzeumot, és komplett 
játszótér-fejlesztési programot va-
lósítottunk meg.

– Milyen további jelentős ered-
mények születtek?

– Nagy energiát fektettünk a pá-
lyázatokba, amelyet a megnyert fej-
lesztési forrás bizonyít is: mintegy 
két és fél milliárd forint összegű 
pályázati támogatást nyertünk el, 
szemben az előző ciklus majdnem 
nulla forintjával. A mai nehéz világ-
gazdasági helyzetben is takarékos 
gazdálkodással ezeknek a pályáza-
toknak a mintegy 300 millió forint 
összegű önrészét sikerült előterem-
tenünk. A közhiedelemmel ellentét-

ben semmiféle hitelt nem vettünk 
fel a négy év alatt, és a mai napig a 
saját bevételeinkből gazdálkodunk. 
A kötvényt kibocsátottuk, ami egy-
részt nem hitel, másrészt annak 
nagy részét fejlesztésekre használ-
tuk fel. Nem könnyű ugyan a gaz-
dasági helyzet, de a város vagyona 
több száz millió forinttal nőtt az el-
múlt négy évben, még ha nem kész-
pénzzel is, hanem az önkormány-
zat tulajdonába került ingatlanok-
kal. Felmérés eredményeként or-
szágos viszonylatban a 40 legjobb 
önkormányzat közé kerültünk, és 
részesültünk a Befektetésbarát ön-
kormányzat elismerő címben. Meg-
kaptuk még a Bababarát, az Ifjú-
ságbarát, illetve az Idősbarát ön-
kormányzat címet is.

Az idegenforgalom érdekében is 
nagy lépéseket tettünk. A pályáza-
ti úton eddig elnyert legnagyobb 
támogatási forrás a Thuri-vár lá-
togatóbarát fejlesztésének meg-
valósítására sikeresen elnyert több 
mint 624 millió forintos összeg. 
A várfejlesztés várhatóan jelentős 
számú vendéget hoz majd telepü-
lésünkre. A látnivalók terjesztésé-
vel és a közönségvonzó rendezvé-
nyekkel sikeresen növeltük Várpa-
lota idegenforgalmát.

Új óvodai és két bölcsődei cso-
port indult, iskolákban és óvodában 
pályázat alapján bevezettük a kom-
petenciaalapú oktatást. Felújítot-
tuk a Lurkó kuckó Óvoda épületé-
nek belsejét, a Várpalotai Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat tágabb 
környezetbe költözött, a Vásárhelyi 
tagiskola földszintjén pedig ifjúsági 
házat alakítottunk ki, és befejező-
dött az inotai tagiskola tornatermé-
nek felújítása. Az önkormányzat ál-
tal támogatott programok közé tar-
tozik az iskolatej-, iskolagyümölcs- 
illetve a tanodaprogram.

– Mit tekint személyes érdemének?
– A dinamizmust, a fejlesztés-

központú látásmódot, amit annak 
idején a „multivilágban” megtanul-
tam, sikerült átültetnem a város-
vezetésbe. Úgy látom, hogy opti-

mistább és magabiztosabb a palo-
tai ember, amióta látja a fejlődést 
a városban. A lakossággal sikerült 
jó kapcsolatot kialakítanom, mindig 
igyekeztem meghallgatni az em-
bereket, segíteni, törekedve arra, 
hogy ne azt érezzék, én oldottam 
meg a problémájukat, hanem saját 
maguk intézték el az ügyeiket. Ren-
dezvényeken, civil szervezetekben, 
az utcán, fogadóórákon mindig szí-
vesen meghallgattam az embereket. 
Igyekeztem részt venni intézménye-
ink életében, rendezvényeken, ün-
nepségeken, hogy az emberek lás-
sák: a polgármester nem csak a hi-
vatalában ül, hanem tevékenyen je-
len van a város közéletében. 

– Mi az, amit nem sikerült meg-
valósítani?

– Van egy nagy projektünk, az 
uszoda, amelynek építkezését egye-
lőre le kellett állítani. A forrást elő-
teremtettük, de sajnos bejött a gaz-
dasági világválság, amelynek követ-
keztében mintegy 100 millió forint-
tal megemelkedett a gáz vásárlási 
ára. Nem akartuk ráterhelni a la-
kosságra a fűtésdíjban ezt a költ-
séget, döntést kellett hoznunk, és 
leállítani az uszodaépítést. Részben 
ez vitte el az összeget, részben pe-
dig az, hogy a városban több he-
lyen, összesen csaknem 100 millió 
forint összegben kellett cserélni a 
régi fűtési vezetékeket. Ezeken kí-
vül a gazdasági válság miatt mint-
egy a duplájára növekedett a köz-
üzemi kft. kintlévősége, amelyet a 
kft.-nek valamiből finanszíroznia 
kellett. Az uszodára szánt összeg 
azonban visszakerül az önkormány-
zathoz, megépítésére majd az új vá-
rosvezetésnek lehet módja.

– Mit fog tenni a választások 
után?

– Bárhol is fogok dolgozni, min-
dig és feltételek nélkül rendelkezé-
sére állok a városunknak, és akár a 
meglévő politikai, diplomáciai kap-
csolatrendszeremmel továbbra is 
kész vagyok szolgálni a várost. Ott 
segítek, ahova hívnak.

GÁGó

a társasház-felújítási támogatás közel 
kétszázmillió forintot tett ki
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Várpalotáért az ország házában
Május végén alakult meg kéthar-
mados többséggel az új Fidesz-
kormány. az 5. számú, Várpalo-
ta központú választókerületből 
talabér Márta, a megyei közgyű-
lés fideszes alelnöke szerzett 
többséget, és foglalta el az or-
szággyűlési képviselői széket. 
eddigi parlamenti tevékenysé-
géről és a jövőbeni tervekről 
kérdeztük talabér Mártát.  

– Milyen módon kapcsolódott be 
a parlamenti munkába az új kor-
mány megalakulása óta?

– A választás után a képvise-
lőknek dönteniük kellett, hogy 
melyik bizottságban dolgoznak, 
én a végzettségemnek megfele-
lően a szociális, ifjúsági, család-
ügyi és lakhatási bizottságba ke-
rültem, ahol alelnöknek válasz-
tottak (az elnök jobbikos). A kor-
mányprogram vitájában a szociális 
részt én képviseltem a Fidesz ré-
széről. Ezzel volt kapcsolatos az 
első felszólalásom is: az új parla-
ment első döntései között szere-
pelt a családi pótlék megszigorí-
tása (a folyósítást a gyermek isko-
lába járásához köti a módosítás), 
ebben a vitában voltam a frakció 
vezérszónoka, illetve volt felszó-
lalásom a kilakoltatásokról szóló 
törvény vitájában, valamint frak-
cióvezető-helyettesként egy napi-
rend előtti hozzászólás kapcsán. 
Eddig alapvetően szakmai munká-
ban vettem részt a parlamentben.

– Milyen a kapcsolat az ellenzék-
kel a parlamenti munka során?

– A mi bizottsá-
gunkban kifejezetten 
jó, eddig nem volt 
jellemző, hogy túl-
zottan átpolitizálód-
tak volna az előter-
jesztések. A jobbikos 
elnökkel korrekt az 
együttműködés, de a legtöbb 
döntés olyan, amelyet egyébként 
is csak támogatni lehet, ilyen volt 
például a családi pótlékról szóló 
törvény. A szocialista képviselő-
kön érezhető, hogy nehezen vise-
lik a megváltozott helyzetet: elő-
zőleg kormányzati pozícióban lé-
vő országgyűlési képviselők úgy 

viselkednek, mintha a megelőző 
nyolc évhez semmilyen közük nem 
lenne, és minden gond, baj, ami 
most az országban van, a pár hó-
napja működő Fidesz-kormánynak 
lenne köszönhető. Mindenesetre 
érdekes helyzetben van az ellen-
zék, mert a kétharmadhoz viszo-
nyítva kevesen vannak, és három-
felé gondolkodnak.

– Országgyűlési képviselőként 
mit tud tenni Várpalotáért?

– Jelenleg számomra a leg-
fontosabb az eddig elutasított já-
róbeteg-szakellátás fejlesztésére 
irányuló pályázat volt, próbáltam 
minden lehetséges fórumon elmon-
dani, hogy ez mennyire fontos az 
itt élőknek,  amely most végül si-
keres lett két szocialista elutasítás 
után. A másik fontos cél a 8-as fő-
út elkerülő szakaszának megépülé-
se. Mindenképpen azon fogok dol-
gozni, hogy könnyebb legyen Vár-
palota költségvetési helyzete. A 
városnak olyan visszafizetési kö-
telezettségei vannak (japán hitel, 
Mátyás kötvény, háromszázmillió 
forint Pétfürdő felé), amelyek je-
lentős korlátokat jelentenek. 

– Melyek a legfontosabb felada-
tai országos szinten a Fidesz-kor-
mánynak az előtte álló négy évben?

–  A munkahelyteremtés, a gaz-
daság élénkítése a legfontosabb, 
és ezzel együtt a lakosság részéről 
a fogyasztás megindulása, amely 
jelezné, hogy működik a gazda-
ság. Minden további előrehaladás 
ettől függ. Már az elmúlt két hó-
napban is történtek lépések. Szü-

lettek érzelmi alapú döntések, 
amelyek a nemzet eggyé forrását 
hivatottak rendbe tenni, másrészt 
a 29 pontban azokat a legsürge-
tőbb döntéseket próbáltuk meg-
hozni, amelyekről tudtuk, hogy a 
lakosságot leginkább foglalkoz-
tatja: kisebb parlament 2014-től, 
kisebb önkormányzatok, a csalá-

di pótlék szigorítása, az oktatás 
területén is születtek döntések, 
meghoztuk a három csapás tör-
vényt, amely a rendőrség megerő-
sítését eredményezi. Mindeköz-
ben pedig zajlik az elszámoltatás, 
azoknak az ügyeknek a feltárása, 
amelyek a lakosság körében is fel-
háborodást váltottak ki.

– Önt választotta a Fidesz pol-
gármester-jelöltnek Várpalotán. 

– A városban sokan nem értet-
ték, hogy nem helyi lakosú a Fidesz 
jelöltje. Lehet sikeresen irányíta-
ni egy települést úgy, hogy nem 
ott lakik a vezető, a kérdés, hogy 
akar-e és tud-e a településért ten-
ni. Én akarok és remélem tudok is. 
Erre van példa a megyében jobb- és 
baloldalról egyaránt: Ajkát Veszp-
rémből (MSZP), Balatonfüredet pe-
dig Alsóörsről (Fidesz) vezeti a je-
lenlegi polgármester. A választás 
azért is esett rám, mert a képvi-

selő-polgár-
mester kettős-
ség nagyobb 
esélyt jelent a 
városnak.

– Megvá-
lasztása ese-
tén hogy sike-

rül összeegyeztetni a két pozíciót? 
Egy korábbi ciklus szocialista pol-
gármestere lemondta az országgyű-
lési képviselői mandátumát emiatt.

– Szerintem ez nem volt bölcs 
döntés a város szempontjából, 
mert többet tudott volna tenni a 
polgármester úr, ha képviselő ma-
rad. Az információk a parlament-

ben vannak, nagyon sok döntés 
ott születik meg, és erre akkor le-
het ráhatással lenni, ha ott van 
az ember. Aki országgyűlési kép-
viselő és polgármester is együtt, 
az a város életében leginkább – 
úgymond – menedzserszerepet 
tölt be. A város érdekében törté-
nő lobbizás hozhatja a legtöbbet 
a település számára. Széles körű a 
kapcsolatrendszerem, amely hosz-
szú évek során alakult ki, amely-
lyel nagymértékben tudom Várpa-
lotát szolgálni, sok helyen tudok 
személyesen kiállni a város ügyei-
ért. Időben össze lehet egyeztet-
ni a két pozíciót, két napot a par-
lamentben, a hét többi napját itt 
töltöm, a távollétemben pedig az 
alpolgármester helyettesít majd. 
Évente pedig körülbelül négy hó-
nap van, amikor nincsenek plená-
ris ülések, akkor eleve itt leszek.

– Folytatja-e valamilyen formá-
ban a munkát a Veszprém Megyei 
Közgyűlésben, illetve a berhidai ön-
kormányzatban?

– Nem. 
– Megválasztása esetén milyen 

feladatokat tart fontosnak Várpa-
lotán?

– Alapvető feladatom lesz 
munkahelyeket idehozni, hiszen 
a munkanélküliség nagy gondja a 
városnak. Sokrétű pozitív vonza-
ta van annak, ha a lakosoknak le-
hetőségük van helyben dolgozni. 
Meghatározónak érzem egy város 
jövője szempontjából az oktatási 
rendszert, hogy jók legyenek az 
iskolák, a középiskolák.  A város 
egészségügyi helyzetén a nyertes 
járóbeteg-pályázat rendkívül so-
kat fog lendíteni, ezt kell majd si-
kerrel végbevinni. Nagyon fontos 
lenne az ügyeleti rendszer nyug-
vópontra juttatása, igen rosszul fi-
nanszírozott a városban és kistér-
ségben. Energetikai koncepció ki-
alakítására is szükség lesz, hisz a 
távfűtés nagyon sok embert érint 
a városban. Ezek mellett szeret-
ném tovább vinni az összes, már 
megindult fejlesztést, amely az itt 
élők érdekeit szolgálja, de semmi-
lyen ügyben nem szeretnék a la-
kosság akaratával szembe menni.

GÁGó aNIta

talaBér márta országgyűlési képviselő

a szocialista országgyűlési képviselők úgy viselkednek 
a parlamentben, mintha a megelőző nyolc évhez semmilyen 
közük nem lenne, és minden gond, baj, a pár hónapja 
működő Fidesz-kormánynak lenne köszönhető
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Hó nélkül is szánkózhat
– a sobri Jóska Bakonyi Kaland-
park ez évi legnagyobb beruhá-
zása a hófánkpálya, amely igen 
népszerűnek bizonyul a látogatók 
körében. az egyedülálló szórako-
zási lehetőséget felnőttek és gye-
rekek egész kicsi kortól akár száz-
éves korig használhatják teljes 
biztonsággal, garantált jókedvet 
nyújtva – számolt be lapunknak 
Jáger Balázs, a kislődi kalandpark 
vezetője.

 
– Milyen tapasztalatokkal gazda-

godtak a kalandpark egyéves műkö-
dése alatt?

– A kalandpark 2009. július 11-
én nyitotta meg a kapuit. Az elmúlt 
szezonban közel hatvanezer látogató 
fordult meg nálunk az egész ország-
ból. Annak ellenére, hogy begyűrű-
zött a gazdasági válság, mindenkép-
pen van létjogosultsága az ehhez 
hasonló parkoknak, az embereknek 
van rá igényük, takarékoskodás mel-
lett pedig pénzük is, hogy hasonló 
élményparkokba látogassanak. Gom-

bamód szaporodnak a kalandparkok 
Magyarországon, de a kiélezett ver-
senyhelyzetben csak azok lehetnek 
hosszú távon életképesek, amelyek 
valamivel többet tudnak. Mi is így 
gondolkodunk, ezért célunk, hogy 
mindig folyamatosan fejlesszünk, a 
meglévő színvonalat próbáljuk még 
magasabbra emelni. Ennek kapcsán 
a 2010-es év legnagyobb beruházá-
sa volt a nyugat-dunántúli régióban 
egyedülálló hófánkpálya, amelynek 
megvalósulását az egyéves jubile-
umra terveztük. 

– Milyen különleges szórakozást 
nyújt a hófánkpálya?

– Kiépített műanyag pályákon 
gumitömlőszerű, úgynevezett fán-
kokban lehet lecsúszni. Három 60 
méter hosszú pályát építettünk ki, 
ebből kettő száraz, a harmadik vi-
szont a tó vizében végződik. Egy 
hatvanméteres végtelenített futó-
szalag-felvonó viszi fel a vendégeket 
a pályák csúcsáig. Ezzel az attrakci-
óval próbáljuk meg a park még na-
gyobb népszerűségét elérni, ráadá-
sul a hófánkpályával megoldottuk 
a téli nyitva tartást is (várhatóan 
csütörtöktől vasárnapig). Eddig sze-
zonális parkként működtünk, 2010-
től azonban már télen-nyáron nyit-
va tartó park lettünk. A hófánkpálya 
télen is fog működni, illetve a fel-
vonó mellett még egy hagyományos 
szánkópálya is kialakításra kerül. A 
tavon korcsolyázni lehet majd, a já-
tékaink, szolgáltatásaink egy részét 
pedig téliesítjük, és különféle té-
li programokkal próbáljuk majd szí-
nesíteni a palettát. Téliesítettük és 

bővítettük az éttermünket is, amely 
így 70-80 fő befogadására alkalmas. 

– Milyen további lehetőségek vár-
ják az ide látogatót?

– Elindítottuk a betyárraftingot, 
koncertekkel, különféle programokkal 
és számtalan szolgáltatással próbál-
juk színesíteni a kalandparkot, pél-
dául szeptember 5-én Janza Katával 
és Pintér Tiborral, valamint a Sziget 
Színház művészeivel musicalshow ke-
rül megrendezésre. Több jótékony célú 
programot is lebonyolítunk, úgy gon-
doljuk, hogy erre nagy szükség van. 
Volt egy iskolatámogatási akciónk, 
amelynek keretében iskolák számára 
nyújtottunk jelentős kedvezménye-
ket, és a Várpalotára érkezett árvízká-
rosult gyermekeket is vendégül láttuk. 
Emellett pedig mindenképpen szeret-
nénk még tovább fejleszteni a parkot, 
és ehhez igénybe venni pályázati for-
rásokat. Erre valószínűleg lesz lehető-
ségünk, mivel várhatóan a turisztika, 
mint húzóágazat fog szerepelni az el-
következő években. (További informá-
ció: www.bakonyikalandpark.hu) (x)

szánkózás nyáron. különös élmény

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet temetkezési ügyintéző 
munkakörbe, 6 órás munkaidőbe, határozatlan idejű munka-
szerződéssel.
Feladata:

►  a temetkezési és kegyeleti szolgáltatáshoz kapcsolódó 
adminisztrációt elvégzi

►  egyeztet a megrendelőkkel, illetékes hatóságokkal
►  fogadja a hozzátartozókat
►  kitölti a temetkezéshez szükséges iratokat
►  koordinálja a temetkezési szolgáltatásban résztvevők munkáját
►  segít a hozzátartozóknak a kellékek kiválasztásában
►  közreműködik az engedélyek beszerzésében
►  törekszik a szolgáltatás teljes körű elvégzésére
►  vezeti a szükséges nyilvántartásokat

Feltételek:
► középfokú végzettség
► felhasználói szintű számítógépes ismeretek
► büntetlen előélet

Előnyt jelent:
► temetkezési szolgáltató szakképesítés 
► temetkezési szolgáltató társaságnál szerzett gyakorlat
► jó kommunikációs készség
► nagyfokú empátia

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

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

Benyújtási határidő: 2010. augusztus 31.
Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton: Várpalotai Közüzemi Kft.,
8100 Várpalota Fehérvári u. 7.

Á l l Á s h i r d e t é s
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Programajánlók, közérdekû információk
HuNYaDI tér
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér
20-án 10 órától augusztus 20-ai városi ün-

nepség
KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
25-én 17 órakor a TÁMOP-pályázat megnyi-

tó rendezvénye. Közreműködik a Royal 
Brass Band együttes. Esőhelyszín a 
könytár előadóterme.

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
Salvador nyomában – Mónos Jenő kiállítása 

megtekinthető szeptember 2-áig.
20-án 10 órakor augusztus 20-ai ünnepi 

megemlékezés
INOtaI KésZeNlétI laKóteleP
20-án 9 órakor augusztus 20-ai ünnepi meg-

emlékezés

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.

sport
GÁl GYula sPOrtcsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
19-én 18 óra VBSK–Dunaferr II. kézilabda-

edzőmérkőzés
28-án Sport és Egészségnap Heidrich Péter 

Emléktorna
29-én Négycsapatos kézilabdatorna a VBSK 

részvételével
31-én 18.30-kor VBSK–Dabas Diego kézilab-

da-edzőmérkőzés
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Bánybekötő út
28-án 17 órakor VBSK–Mosonmagyaróvár 

bajnoki labdarúgó-mérkőzés
tÚra
Szeptember 4.: Burokvölgyi nyílt teljesít-

ménytúra. Info: 30/459-4514, 30/902-
0750

Hozzávalók: 80 dkg csirkemell, 
12 vastag uborkakarika, 4 piros 
színû zöldpaprika, 10 dkg húsos 
szalonna, 1 késhegynyi ôrölt fehér 
bors, 2 evõkanál olaj, só. 

Elkészítés: A kicsontozott és 
bőrétől megtisztított csirkemellet 
kb. 8 x 4 cm-es csíkokra vágjuk. 
A megmosott fiatal uborkát vas-

tag karikákra, a szalonnát és zöld-
paprikát kb. 4 x 4 cm-es szeletekre 
felvágjuk. Az alapanyagokat meg-
sózzuk és felváltva, a csirkemell 
csíkokat kettéhajtva, nyársra húz-
zuk. A nyárs két végét uborkaka-
rikával zárjuk. Körben megszórjuk 
fehér borssal, és megkenjük ke-
vés olajjal. Hamvadó parázs fölött 
szép színesre megsütjük.

recept(t)úra

csirkemell nyárson sütve

Humorzsák

– Képzeld, tegnap a fejemre esett egy tégla!
– És lett valami bajod?
– Képzeld, tegnap a fejemre esett egy tégla!

Ha három madár volnék, nézhetném hátulról, hogy hogyan repülök 
saját magam előtt.

Hajnalban kopognak egy mekkai könyvesbolt ajtaján. A tulajdonos 
álmosan nyit ajtót.
– Mit akar?
– Korán van?

Tessék, tűzoltóság!
– Jöjjenek gyorsan, ég a házam!
– És hogyan jutunk ki önhöz?
– Hát nincs már meg az a nagy piros autójuk?

AUGUSZTUS 20-AI
V Á R O S I  Ü N N E P S É G

10.00 órakor
ÜNNEPI SZENTMISE ÉS

AZ ÚJ KENYÉR MEGSZENTELÉSE
Hunyadi Mátyás téren

Celebrál ja:  Fodor Balázs plébános

Ünnepi köszöntôt  mond:
Németh Árpád  Várpalota város polgármestere

ÜNNEPI MÛSOR
Közremûködik:

Nyiret tyû Népzenei Együttes,
Cserregô Néptáncegyüttes szólótáncosai

Az új  kenyér megszegése,  szôlô és bor kínálása
(Esôhelyszín:  Jó Szerencsét  Mûvelôdési  Központ)

10.00 órakor
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

INOTÁN a Faluház elôt t i  téren
Ünnepi beszédet mond:

Sajtos János  
az Inotai  Részönkormányzat elnöke

9.00 órakor 
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

INOTÁN a Készenlét i  Lakótelepen
Ünnepi köszöntôt  mond:

Dr. Bakonyi Csi l la 
a Készenlét i - lakótelep Részönkormányzat elnöke

XXV. Várpalotai napok
2010. szeptember 3–5.

Augusztus 30–szeptember 3-ig
9. palota Kupa páros tekebajnokság (Inota, tekecsarnok)

szeptember 3., pénteK
15.00 mAbeOsz 8. Országos várpalotai bélyegkiállítás (nemzetközi részvétellel) 
megnyitója. 15.00 „Olvasólámpa” pályázat eredményhirdetése (Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár). 16.00 Győrffy Zsuzsanna kiállításának megnyitója (HEMO). 
16.40 Menetzenés felvonulás a Polgármesteri Hivataltól a Thuri térre. 17.00 
bányász Fúvószenekar Himnusz – Bányász Kórus műsora. 17.10 XXV. Várpalotai 
napok ünnepélyes megnyitója – Németh Árpád polgármester. 17.30 Kulturális 
bemutató helyi amatőr csoportok közreműködésével. 18.30 Musical-operett műsor 
a Pannon Várszínház művészeinek előadásában. 19.30 grácia. 20.00 Crystal. 
20.30 Fiesta. 21.00 Tűzijáték. 21.30 török Ádám és a mini együttes koncertje. 
23.00 Fillmore est zenekar koncertje

szeptember 4., szOmbAt 
9.00 Lucza sándor kiállítása (Jó Szerencsét Művelődési Központ emeleti 
előcsarnok). 10.00 Kistérségi Kertbarát-körök termékbemutatója (Nagy Gyula 
Galéria). 10.00 Modellező és technikai bemutatók a Thuri téren. 10.00 Játszóház 
a Fodor Sára Tájházban. 11.00 60. bányásznap ünnepi megemlékezése a Jó 
Szerencsét Művelődési Központban. 15.00 mézengúzok zenekar – gyermekműsora. 
15.40 Ősi dallamok – Honfoglaláskori zene Sziránszki József és Sziránszki Claudia 
előadásában. 16.00 Tatár Antal festő jubileumi kiállítása (Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár előadóterem). 16.10 musical-sláger összeállítás – Lőrincz Máté és a 
Ri-Sza Táncklub előadásában. 17.00 bounce zenekar koncertje. 17.00 Cserregő 
néptáncegyüttes 25 éves jubileumi kiállítása (Jó Szerencsét Művelődési Központ 
földszinti előcsarnok). 18.00 Az evangélikus templom felszentelésének 230. 
évfordulója tiszteletére: bányász Kórus hangversenye és templombemutató a 
Városszépítő és Védő Egyesület szervezésében. 18.30 barbee. 19.00 bnF. 19.30 
AbbA sisters. 20.30 presidance Company Hungarythm – „A tánc életre kelt…” 
– színházi show előadás 2 részben. 23.00 utcabál a Smart zenekarral.

szeptember 5., VAsÁrnAp
10.00 Játszóház a Fodor Sára Tájházban. 11.00 térzene a Várpalotai Bányász 
Fúvószenekarral a Dísz téren. 15.45 Menetzenés felvonulás. 16.00 Fúvószenekari 
Fesztivál ünnepélyes megnyitója (Szabadság tér). 17.00 Kegye János 
pánsípművész előadása 17.50 A XXV. Várpalotai napok ünnepélyes zárása. 
18.00 Fúvószenekari fesztivál gálaműsora. 21.00 Hátsó gondolat koncertje.
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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.

Nem a tükör előtt feszített  
– inkább pénztárgépet

Két esetben is ismeretlen tettes ellen nyomoznak a rendőrök, ugyanis 
augusztus 7-én éjjel két órakor a Körmöcbánya utcai látványpékségből kí-
séreltek meg lopást az épület ajtaját berúgva. A riasztórendszer működés-
be lépett, ami megzavarta az elkövetőt, így a pékségből semmit sem tudott 
ellopni. A másik alkalommal az ifjúsági házba törtek be ismeretlen tettesek 
augusztus 8-án hajnalban. A biztonságtechnikai cég diszpécsere értesítette 
a rendőrséget, miután a riasztórendszer betörést észlelt. A kiérkező rendőrök 
megállapították, hogy a tettes az ablakot betörve jutott be az intézmény-
be, majd a pultban lévő pénztárgépet feszítette fel. Mivel abban készpénzt 
nem talált, kénytelen volt megelégedni a talált csokival, rágógumival és cu-
korkával. 

Nem adta meg az elsőbbséget – csattanós válasz
Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset történt augusztus 7-én a dél-

előtti órákban. A baleset bekövetkezéséért felelős 57 éves várpalotai férfi 
kocsijával az Erdődy P. T. utca irányából a Körmöcbánya utca irányába közle-
kedett, a kereszteződésben balra szándékozott kanyarodni. A kihelyezett jel-
zőtábla ellenére nem adta meg a jobbról érkező 43 éves helyi férfi részére az 
elsőbbséget, így összeütköztek. 

Veni, vidi, vici – inni, jönni, bukni
Büntetőeljárás indult egy 23 éves nádasdladányi férfi ellen augusztus 

7-én, akit éjjel a Rákóczi úton igazoltattak, majd alkoholszagot érezve meg 
is szondáztattak a rendőrök. Miután ittassága beigazolódott, valamint sze-
mélyi okmányait sem tudta átadni az igazoltató rendőröknek, ezért további 
szabálysértési eljárást is kezdeményeztek ellene.

Járdán jobban lehet aludni a kocsiban
A mentőszolgálat munkatársai tájékoztatták a rendőrséget az augusztus 

4-én reggel történt személyi sérüléses balesetről, miszerint a Péti úti járda-
szakaszon egy gépjármű gyalogost ütött el. A balesetért – feltételezhetően – 
felelős péti lakos Pétfürdő irányába közlekedett, vezetés közben valószínűleg 
elaludt és felhajtott a menetirány szerinti bal oldali járdaszakaszra, ahol el-
ütötte az ott sétáló 55 éves várpalotai férfit. A sérült gyalogos fejsérüléseit a 
mentők ellátták, majd további orvosi vizsgálat céljából a veszprémi kórházba 
szállították. BalÁZs KIttI

rendőrségi hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt várpalotai, Készenléti lakótelepi
és a pétfürdői társasházak lakóközösségét, hogy

az 1100 l-es hulladékgyűjtő edények
2010. évi mosás-fertőtlenítését

augusztus 26-27-30-án 
végezzük el.

L A K O S S Á G I
T Á J É K O Z T A T Ó
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1.  Belváros-1: 
Galambos Szilvia 
pedagógus

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

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 képviselõjelöltjei:

Talabér Márta 
polgármesterjelölt

Az ajánlószelvények leadhatók:
Fidesz-iroda, Várpalota, Árpád u.12. (Hétköznapokon: 15.00–18.00)

Sissy Fehérnemû, Várpalota, Bazár sor 3.
Alexa Bonbon, Várpalota, Bakony u.12.

Fodrászüzlet, Inota, Radnóti u. 9. (Kovácsné Juhász Ágnes)

most csak várpalota számít!

Gyarapodott a játszótér

az április 26-án átadott tési-domBi Bezerédj utcai új játszótér augusztus közepére 
továBB Bővült: kisgyermekek örömére homokozó, és a szülők számára padok kerültek 
kihelyezésre. lakossági igény mutatkozott a Bővítésre, amelyre dr. juhász attila, 
a városrész önkormányzati képviselője egyéni képviselői keretéBől vált lehetőség. a 
homokozóval és a padokkal kiegészülve a játszótér a jövőBen még teljeseBBen tudja 
majd szolgálni a családok szaBadidős kikapcsolódását.

Győrben köszöntötték 
a katonákat

a MH Bakony Harckiképző Köz-
pont alakulata két helyszínen 
vett részt az árvízi védekezés-
ben, Hajmáskéren, valamint 
szőny település határában.

A Komáromnál áradó Duna ve-
szélyeztette a Szőny település és 
Almásfüzitő között lévő vasúti 
töltést, így június 5-én, szomba-
ton hajnali két órakor riasztot-
ták a MH BHK állományát, mely-
ből ötvenfős munkacsoport indult 
meg Szőnyre. A hivatásos és szer-
ződéses katonák, valamint a köz-
alkalmazottak kitartó és eredmé-
nyes munkájának köszönhetően a 
vasúti közlekedésben szerencsére 
semmilyen kár nem keletkezett. 
Hajmáskéren a falu határában ta-
lálható víztározó sikeres vízelve-
zetését végezték a védelmi mun-
kálatok mellett, melynek elisme-
réséül Lasztovicza Jenő megyei 
elnök, a Veszprém Megyei Védel-

mi Bizottság elnöke emlékplaket-
tet adott át Fürst Tamás MH BHK 
parancsnok részére.

Július 15-én Győrben egy köz-
ponti ünnepségen köszöntötték 
az árvízi védekezésben segítőket. 
Nyolc város – Budapest, Veszp-
rém, Székesfehérvár, Pápa, Kapos-
vár, Tata, Várpalota és Győr – ka-
tonái, mintegy háromszáz fő vett 
részt a Széchenyi téri ünnepsé-
gen az alakulatok közül. Dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter, il-
letve Benkő Tibor altábornagy, a 
HM Honvéd Vezérkar főnöke elis-
merésben részesítette az árvízi 
védekezésben kiemelkedően tel-
jesített katonákat, akik oklevelet 
és emlékérmet vehettek át. A MH 
BHK katonái közül tíz fő kapott ki-
tüntetést, köztük Csólig Attila őr-
nagy, a kirendelt csoport parancs-
noka valamint Háriné Domokos Or-
solya közalkalmazott.

BalÁZs

a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Közlemény a helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltként, polgár-
mesterjelöltként való nyilvántartásba vételhez szükséges  ajánlások  szá-
máról.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról rendelkező 
a 2010. évi L. törvény értelmében városunkban egyéni választókerületi képvise-
lőket, és polgármestert kell választani. 

A törvény 9. § (1) bekezdése szerint: egyéni választókerületi képviselője-
lölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelölt-
nek ajánlott.

A törvény 9. § (3) bekezdés b.) pontja értelmében:  polgármesterjelölt az, akit 
a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település vá-
lasztópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.

Polgármester-jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások száma Várpalota városban:
Várpalota Városban a választópolgárok száma: 17 458 fő, így a
szükséges ajánlások száma: 350 

Az alábbiakban Várpalota Városban  kialakított 8 választókerületben élő vá-
lasztópolgárok számát, a választókerülethez tartozó utcák, és a képviselőjelölt-
séghez szükséges érvényes ajánlások számát   
k ö z z é t e s z e m . 

Máténé dr. Ignácz Anita, a Helyi Választási Iroda vezetője távollétében 
Somogyi J. Lászlóné jogi helyettes

Önkormányzati választás 2010

1. sZ. VÁlasZtóKerület
Választópolgárok száma: 1893, 
szükséges ajánlások száma: 19 

1. sz. szavazókör
Faller Jenő Szakképző Isk., 

Szent István út 1.
Fehérvári út páros, Gárdonyi Gé-
za u. 34–végig, Kossuth Lajos u. 1–6., 
Mandulás-ltp. teljes, Posta u., Szabad-
ság tér teljes, Szent Imre u. teljes, Szent 
István út teljes
 

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, Tán-
csics M. u. 3–29. páratlan, Thuri György 
tér, Újlaky u. teljes, Waldstein J. u. teljes, 
lakcímnélküliek

2. sZ. VÁlasZtóKerület
Választópolgárok száma: 2023 fő, 

szükséges ajánlások száma: 21 

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
Választópolgárok száma: 2142 fő, 

szükséges ajánlások száma: 22 

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. teljes, 
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
Választópolgárok száma: 2230 fő, 

szükséges ajánlások száma: 23 

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
Választópolgárok száma: 2649 fő, 

szükséges ajánlások száma: 27 

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
Választópolgárok száma: 1953 fő, 

szükséges ajánlószelvények száma: 
20 db 

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–vé-
gig 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
Választópolgárok száma: 2245 fő, 

szükséges ajánlások száma: 23 

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
Választópolgárok száma: 2323 fő, 

szükséges ajánlások száma: 24 

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 megyei választókerületben (Veszprém 
megye) listát állíthat az a jelölő szer-
vezet, amely a választókerület választó-
polgárai 1 %-ának ajánlását összegyűj-
tötte. Veszprém megyében a szükséges 
érvényes ajánlások száma: 2419. 

Tájékoztatom a Tisztelt Városlakókat, 
Jelölőszervezeteket és az önkormány-
zati választáson jelöltként indulni kívá-
nó személyeket, hogy a Helyi Választási 
Iroda a választópolgárok részére, 2010. 
augusztus 16. és 19. között juttatja el 
(Magyar Posta útján) a választási érte-
sítőt és az ajánló szelvényeket. 

V á r p a l o t a, 2010. augusztus 11.
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Könnyûzenei lexikon

Golf
1968-ban három 15-16 éves Rákóczi-telepi fiatal (Einreinhof Atti-

la  –  ritmusgitár és ének, zenekarvezető,  Hajcsik Ferenc  – basszus-
gitár, Opálka Ferenc – dob)  akkor még csak saját szórakoztatására  
megalakította a Golf együttest.

Akkoriban a tagokra elsősorban az Illés, Omega, Beatles, Rolling 
Stones, Shadows, Steppenwolf  számai gyakoroltak  nagy hatást, és 
ekképpen e zenekarok dalait igyekezték játszani. Saját számaik is vol-
tak – ezeknek a dallamát és szövegét Hajcsik Ferenc írta –, de azért 
kilencven százalékban a feldolgozások domináltak.

A felszerelések igen kezdetlegesek voltak, bár a kezdetek kezdete-
kor sem voltak nagyon elkapatva: az Ezermester lapból kinézett min-
ta alapján, saját maguk készítette gitárokon kezdték a zenei alapok 
megtanulását a fiúk, még a zenekaralapítás előtt. 1969 kora nyarán 
csatlakozott a Golf-áramhoz Katona István szólógitárosként. Ekkortól 
már fellépéseket is vállaltak: például a palotai szakmunkásképző Rá-
kóczi-telepi kollégiumában, Bakonycsernyén, Öskün.

Mivel fellépni fellépési díjért csak hivatalos papírral, ORI regisz-
ter vizsgával lehetett, ezért 1971-ben néhány kölcsönfelszereléssel 
és a Várpalotai Szénbányák igazgatójának segítségével (aki kocsit 
adott gépkocsivezetővel a vizsga napjára) elmentek az ORI-vizsgára, 
Veszprémbe, a zeneiskolába. Itt egyszerre 8-10 zenekar mérettetett 
meg. A bizottság kedvencei lettek, mert többek között egy nagyon 
friss számmal (Illés együttes: Elvonult a vihar) mutatkoztak be. ORI-
engedéllyel a zsebükben már bátran vállalhattak fellépéseket, kon-
certeket. Azonban nem sokkal később a szólógitáros, Katona István 
bevonult katonának (nomen est omen), és így ez kissé megtörte a  
Golf lendületét. 

Ekkor kereste meg 1972 nyara körül Einreinhof Attilát Raffael Ist-
ván (Pilu) (Gladis) és Kaszás András (Kaszi) (Gladis), hogy álljon be 
hozzájuk énekesnek és ritmusgitárosnak. Bár ötletnek nem volt rossz, 
de az énekes ragaszkodott barátjához, Hajcsik Ferenchez (Csiki) is. S 
az az érdekes csavar valósult meg egy menetben (remélem figyelik a 
vasipari áthallást!), hogy bár a Golf-tagok csatlakoztak, de mégis en-
nek az együttesnek a neve futott tovább (A Gladis ebben az időben 
szűnt meg.)  Egy probléma azért volt: a két basszusgitáros.  

1972 nyarán végre megalakult végleges formájában a Golf zenekar 
ekképpen: Einreinhof Attila  – ének és ritmusgitár,  Hajcsik Ferenc – 
szólógitár, Raffael István  –  basszusgitár,  Kaszás András – dob.

A KISZ-házban is váltás történt. Ez idáig a Gladis zenekar koncer-
tezett minden hétvégén itt, 1973 tavaszán már a Golf együttes ze-
néjére lazult rendszeresen az ifiházban az a 300-400 fiatal (mindig 
volt ruhatár, s az ide leadott kabátok alapján volt tudható/mérhető 
a nézőszám).  A Golf a Várpalotai Tanács alkalmazásában havonta 
négyszer lépett fel a KISZ-házban, fejenként 90 Ft-ért, azaz összesen 
360 forintért. Ebből havi 5 Ft/fő zenész-szakszervezeti díjat kellett 
becsengetni. A rendszeres gázsit postázták a tagoknak... Egyéb fel-
lépéseiken (négy zenészt számítva) 500 Ft/fő volt az egész éjszakás 
„zenei szolgáltatásért” a fellépési díj. Beindult a Golf-áram rendesen, 
volt fellépés dögivel. Az együttes megfordult a környék településein 
is nemegyszer, még Súron is, de a városon kívül legtöbbször Öskün 
léptek fel. A Golf zenekar 1974. február-március körül szűnt meg.

Tagok
Einreinhof Attila  – ének és ritmusgitár
Hajcsik Ferenc – szólógitár
Raffael István  –  basszusgitár
Kaszás András – dob

2010. május 26. napján a Veszprém Megyei Bí-
róságon személyhez fűződő jog megsértésének 
tárgyában nyilvánosan tartott tárgyaláson megszü-
letett egyezség értelmében Szederkényi Attila a 
Palotai Hírnök újságban 2010. július 8-án megje-
lentette Sajnálkozás című nyilatkozatát.

A tárgyaláson született jegyzőkönyv szerint: „az 
alperes kijelentette, hajlandó elismerni, az általa 
2010. január 7-én e-mailben különböző szemé-
lyeknek küldött levelében a felperes személyiségi 
jogát megsértette, a felperes személyiségi jogát 
sértő megfogalmazásokat tett, ezért hajlandó a 
sajnálkozását kifejezni és elnézést kérni. Hajlandó 
arra, ezt a nyilatkozatot ugyanazon személyeknek, 
ugyanolyan formában, tehát e-mailben közvetlenül 
eljuttatja,…”

A következő részek kimaradtak Szederkényi Attila 
által megjelentetett szövegből, mely a Bíróságon 
született egyezség része a 3.P 20.410/2010/2. szá-
mú végzés szerint:
Vállalja az alperes, hogy 15 napon belül megfizet a 
felperesnek csökkentett mértékű eljárási illetékként 
6000.- (hatezer) forintot, míg a felperes az egyez-
ségkötés okán 54 000 Ft okmánybélyegben lerótt 
eljárási illeték visszatérítéséről kér döntést”

A bíróság a peres felek 
egyezségét jóváhagyta a 
fent említett végzés sze-
rint, a Várpalotai Közüze-
mi Kft. pedig várja, hogy 
az alperes Szederkényi 
Attila eleget tegyen mind-
egyik vállalásának.

n y i l A t K o z A t
A  S A j n á l K o z á S r A
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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 
szeptember 

9-én 
jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: szeptember 4., 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

raVeczky üVegezés

88/470-254, 70/3637-137

Várpalota, Veszprémi út 7.

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, fúrt 
kút. Érdeklődni lehet:  30/642-0307, 
36/355-201

alápincézett családi ház eladó, akár beren-
dezésével vagy külön, olcsó bútorok, hű-
tő, sparhelt stb. Érd.: 20/363-4188

Várpalota, Újlaky u.-ban 2 szobás földszin-
ti lakás eladó. Gáz és cserépkályha-fűtés-
sel. 30/950-5153

eladó! Inotán 82 nm-es kétszobás összkom-
fortos családi ház  – nyári konyha, garázs 
– azonnal beköltözhetően eladó. Petőfi u. 
2. 20/254-7078

eladó Brinkman-házakban 1+2 fél szobás első 
emeleti lakás. 30/714-2158

eladó a Brinkman-házakban egy 2. emeleti, 
teljesen felújított 1+2 fél szobás + gard-
róbszobás, hőmennyiségmérős tehermen-
tes téglalakás. Uitt garázs eladó. Érd.: 
20/327-6056

Jókai utcában 1,5 szobás panellakás eladó. 4. 
emeleti, liftes. Érd.: 20/280-8719

eladó Várpalotán a Mátyás k. u. 2.-ben fsz.-i, 
42 nm-es felújított, hőmennyiségmérős 
panellekás. Érd.: 88/477-598, 30/316-
7241

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

erdődy utcában garázs eladó. Irányár: 850 
ezer Ft. Tel.: 30/904-1767

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 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 

eladó 2 m magas drótháló, bontott kismé-
retű tégla, betonidom, horgász-, össze-
csukható kempingszékek, -asztalok hor-
gászfelszerelések, forgószék, feles gyer-
mekkerékpár, 3 sebességes női kerékpár, 
aggregátor, kapálógép. 70/250-4608, 
88/473-449

Időseknél, házaspároknál heti takarítást vál-
lalok. 20/508-4877

17 l-es szőlőprés darálóval, dupla saválló mo-
sogatóbetét, Skoda 120 L alkatrészek el-
adók. 30/502-5032

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

Tel.: (88) 371-042, mobil: 06 (30) 976-1743
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a Morello.hu Várpalotai BsK őszi bajnoki mérkőzései:
2010. 08. 22. 17.00 Haladás II.–Várpalotai Bányász, 2010. 08. 28. 17.00 Várpalo-
tai Bányász–Mosonmagyaróvári TE, 2010. 09. 04. 16.30 Badacsonytomaj-Tapolca–
Várpalotai Bányász, 2010. 09. 11. 16.30 Várpalotai Bányász–Sárvár FC, 2010. 09. 19. 
16.00 Répcelaki SE–Várpalotai Bányász, 2010. 09. 25. 16.00 Várpalotai Bányász–
Hévíz FC, 2010. 10. 03. 15.00 Lombard Pápa II.–Várpalotai Bányász, 2010. 10. 09. 
15.00 Várpalotai Bányász–Soproni VSE, 2010. 10. 16. 14.30 Várpalotai Bányász–
Csornai SE, 2010. 10. 23. 14.30 Büki TE–Várpalotai Bányász, 2010. 10. 30. 13.30 
Várpalotai Bányász–Celldömölki VSE, 2010. 11. 06. 13.30 Kőszegi SK–Várpalotai 
Bányász, 2010. 11. 13. 13.30 Várpalotai Bányász–ZTE II., 2010. 11. 20. 13.00 
Balatonfüred–Várpalotai Bányász

a Bányász nyerte a cell-kupát
Augusztus 8–12. között került 

megrendezésre a XIV. Cell-kupa nem-
zetközi kézilabda-fesztivál, ame-
lyen a Várpalotai Bányász SK több 
korosztályos csapatával is képvisel-
te városunkat. A felnőtteknél most 
debütált Török Lajos vezetőedző, 
valamint az Ajkáról igazolt kapus, 
Kovács Sándor. A gárda a hazai pá-
lyán lejátszott csoportmérkőzéseit 
5 győzelemmel és 1 vereséggel zár-
ta. Eredmények: VBSK–MKB Veszp-
rém II. 25:18, VBSK–Nagy-Britannia 
29:17, VBSK–Szigetszentmiklós 
29:18, VBSK–HSG Dietmannsried 
29:26, VBSK–Koszovó 27:24, VBSK–
Ajka 20:22. A torna döntőjét a cso-
port első és második helyezettje 

vívta, így a két megyei rivális új-
ra megmérkőzhetett egymással. A 
finálé helyszíne a Veszprém Aréna 
volt, ahová több palotai szurkoló is 
elkísérte a csapatot. A mérkőzés el-
ső félidejében – többek között Mol-
nár Zoli gólerős játékának köszön-
hetően – a Bányász tetemes előnyt 
szerzett, és végül teljesen megérde-
melt győzelmet aratott, elhódítva 
ezzel a rangos nemzetközi serleget. 
Végeredmény: Várpalotai Bányász 
SK–Le Belier Ajka 23:17.

Az U18-as gárda a 15., az U14-
es együttes a 19., az U12-es kor-
osztály a 10., az U10-es csapat pe-
dig a 6. helyen végzett.

BércZes VIKtOr

Vereség a rajton
Morello.hu Várpalotai BsK–
lipót se Pékség 0:3 (0:1)
Várpalota: Radnai, Bálint, Ko-

vács, Szeleczki, Pavelka, Kaufmann 
(Zámbó), Szurok, Hardi, Humli, 
Szabó, Wellesz (Kalapács).

Az NB III Bakony-csoport nyi-
tófordulójában az alaposan átalakí-
tott Várpalotai Bányász a tavalyi év 
ezüstérmesét fogadta hazai pályán. 

Az első játékrészben jobbára a haza-
iak térfelén pattogott a labda, a fél-
idő hajrájában a vendégek ki is hasz-
nálták mezőnyfölényüket. Fordulás 
után a Bányász több százszázalékos 
ziccert is kidolgozott, a lehetőségek 
azonban kimaradtak, a lipóti csapat 
pedig talált két gólt, eldöntve ezzel 
a három bajnoki pont sorsát.

BércZes

Megvan a negyedik eb-cím is
Ahogy azt korábban lapunknak 

ígérte, Sztanke József idén is ki-
tartóan és lelkesen edzett, melynek 
eredményeképp megszerezte negye-
dik erőemelő Európa-bajnoki címét. 
A szép eredmény ellenére nem volt 
könnyű dolga regenerálódás szem-
pontjából, ugyanis csak néhány nap 
választotta el a magyar és az euró-
pai bajnokságot.

– Egy korábbi fogadalmamat be-
tartottam, miszerint három a ma-
gyar igazság, egy a ráadás, azt Eu-
rópa-bajnoki címben már teljesítet-
tem. Egyre többen ismernek, érdek-
lődnek, megállítanak az utcán és 
gratulálnak nekem, ami nagyon-na-
gyon jólesik. Nem szeretném, de ta-
lán nem is tudnám abbahagyni azt a 

sportot, még sérülés következtében 
sem, mert annyi a biztató, kedves 
ember a közelemben. Félkarú óriás 
lennék, ha nem támogatna a csalá-
dom, barátaim és közeli ismerőse-
im.  Igyekszem meghálálni, vinni a 
város és a szponzorok hírét a jövő-
ben is.

A korábban Várpalota Város Ní-
vódíját, fair-play-díjat és a megye 
legjobb sportolója díjat elnyert sok-
szoros világ-és Euróba-bajnok erő-
emelő versenyzés mellett a bírásko-
dás iránt is érdeklődik, nemrégiben 
nemzetközi versenybírói vizsgát is 
tett. A nyár végi alapozás már el-
kezdődött és serényen készül a két 
szeptemberi – prágai és trnovai – 
világbajnokságra.

a várpalotai kézilaBdázók a veszprémi arénáBan 23:17 arányBan múlták felül 
az ajkai csapatot a döntő összecsapáson

Váljunk egészségére!
❀ Bio- és gyógyhatású termékek
❀ Vitaminok
❀ Táplálékkiegészítők
❀ Gyógynövények, gyógyteák
❀  Táplálékallergiás, diabetikus, 

reform-, vegetáriánus élelmiszerek

SANITAS
B I O B O LT  É S 
TÁ P L Á L É K - 
A L L E R G I A - 
S Z A K Ü Z L E T
Várpalota, Bazársor 5.

NYÁR VÉGI AKCIÓ!

–5%
kedvezmény

minden termékünkre
a hirdetés felmutatójának!

(Az akció 2010. 08. 19-től 09. 09-ig tart.)

✁



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


