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Véget ért a nyár, nyakunkon a 
költőket pujgató ősz. A turisták 
tíz ezrei már régen elhagyták a Ba-
latont, már csak emlékfoszlányok 
maradtak a júliusi éjszakák szú-
nyoginváziójáról. A diákok már túl 
vannak a tanévkezdésen, a tanári 
pálya már nem is tűnik olyan von-
zónak – miután kiderült, nem lesz 
fizetésemelés. A focibajnokság el-
kezdődött, a forma „idény eleji”, 
hiába a sok futballakadémia, a te-
hetségekre mindjárt lecsapnak a 
külföldiek. A magyar csapat már 
megint kikapott, elvérzett Stock-
holmban. Pedig „soha ilyen kemény 
alapozás” nem volt, mint az idén.

Az árengedményes füzetcso-
mag sem kell senkinek, lassan 
megfizethető árú a dinnye – mind-
ezek a legnyilvánvalóbb jelei an-

nak, hogy célegyenesbe fordult 
idén is a szeptember. 

Vége a nyárnak. Már csak a vén-
asszonyok nyaralnak. Gyülekeznek 
a seregélyek, a szőlőskertek rémei. 
De egyre hangosabban kárognak az 
IMF magyarországi nagykövetei, az 
előző bukott rendszer szószólói, az 
ellenzékinek számító tévén. Ejnye-
bejnye, hogy lehettek ilyen fara-
gatlanok az ország mostani veze-
tői a globális világ pénzügyi urai-
val szemben, akik a magyar állam-
ra egy olyan gazdasági stratégiát 
kényszerítenek, amelyek nemcsak, 
hogy nem oldja meg a súlyos társa-
dalmi-gazdasági problémákat, ha-
nem tovább is mélyítik a válságot. 

Manapság már egyre többen 
tesznek fel nagyon illetlen és „po-
litikailag egyáltalán nem korrekt” 

kérdéseket azzal kapcsolatban, 
hogy akkor kik is viszik és milyen 
irányba a világot. A globális ha-
talmi masinéria figyelmeztető-fe-
gyelmező hatalmi erőszakot gya-
korló intézményei alól tehát ki-
csúszni látszik az eddig megkér-
dőjelezhetetlenül méltóságteljes 
legitimációs talapzat. A világ lát-
ja, hogy a globalitás „királya mez-
telen”, ugyanúgy, mint minden 
eddigi gátlástalan, pusztító erők-
re épülő birodalomé. Ez a globá-
lis struktúra úgy gyakorolja hatal-
mát, hogy senki nem választja, se 
nem ellenőrzi őket, és így értelem-
szerűen nem vállalhatják (nem is 
vállalják!) döntéseik belső társa-
dalmi következményeit. Márpedig 
éppen az uralkodó politológia mi-
nősíti az ilyen rendszereket „dikta-

túrának”. Hogy milyen ereje is van 
ennek a lényegében ellenőrizetlen 
túlhatalomnak, arra egyetlen adat-
ként álljon itt a reálbérek és a pro-
fitok növekedési ütemében meg-
lévő hatalmas különbség az 1988 
és 2008 közötti húsz év során. A 
rendszerváltás első két évtize dében 
a reálbérek évi átlagos növekedése 
mindössze 0,7%-ot tett ki, miköz-
ben a profitok növekedési üteme 
kb. 23% volt. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy a magyar gazdasági tér-
ben megtermelődő profitok közel 
90%-a a multinacionális vállala-
toknál koncentrálódik, mindjárt vi-
lágos lesz, hogy a májusi kormány-
váltásig ki rabolta le és ki szipo-
lyozta ki a magyar állampolgárokat 
és a magyar vállalkozókat.

Balassa Gellért

Gyülekeznek a seregélyek
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Drótposta
Várpalota lakossága bebizonyította a hétvégén, hogy meg tudja tölteni a 

Thuri teret. Jó lenne, ha a történelmi megemlékezéseinken, ünnepein-
ken ennek a tömegnek legalább a fele tiszteletét tenné. 30/392-9963

Jól éreztem magamat a Palotai napokon egész családommal. Örülünk, 
hogy városunkban is van színvonalas program. A tûzijáték különö-
sen mesés volt. 30/642-0307

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

testületi döntések
az önkormányzati képviselő-tes-
tület rendkívüli ülést tartott au-
gusztus 16-án. a döntések töb-
bek között érintettek oktatási 
intézményeket, az önkormányzat 
gazdálkodását, bizottsági műkö-
dést, szociális illetve egészség-
ügyi területet, valamint megvá-
lasztásra kerültek az ülés során 
a választási bizottság tagjai.

A képviselő-testület szakértői 
vélemény ismeretében jóváhagyta a 
Lurkó Kuckó Óvoda és Tagintézmé-
nyei, a Kölyökvár Napközi Otthonos 
Óvoda, valamint a Várkerti Általá-
nos Iskola, Szakiskola és Tagiskolái 
módosított pedagógiai programjá-
ban a kompetencia alapú oktatás 
pályázatával kapcsolatosan szüksé-
gessé vált módosításokat.

Rendezésre került a földhasznála-
ti joggal kapcsolatos jogi probléma a 
korábban a Medicomplex Kft., jelen-
leg a Palotahosp Kft. tulaj donában 
lévő földterületet illetően. Emel-
lett a testület jelenlegi döntésével 
lemondott a Honvéd utca 3. szám 
alatti ingatlant érintő elővásárlási 
jogáról, mely ingatlant a Palotahosp 
Kft. kívánja megvásárolni, de önkor-
mányzati tulajdonú területen fek-
szik, ezért az önkormányzatnak elő-
vásárlási joga lenne az ingatlanra.

A képviselő-testület az előző-
ekben döntött arról, hogy a meg-
változott munkaképességűek fog-
lalkoztatására létrejött Hét-Kéz 
Szociális Szövetkezet számára bér-
be adja az általuk igényelt tési-

dombi irodahelyiséget. A határo-
zatot a mostani ülésen módosí-
tani kellett a bérbe adandó helyi-
ség szerződésben meghatározott 
nagyságának módosulása, a műkö-
dés megkezdésének későbbre toló-
dása, valamint tevékenységbőví-
tés (mosoda) miatt igényelt helyi-
ség bérbeadása okán.

Az önkormányzat képviselő-
testülete 2009 augusztusában 
döntött 200 millió forint összegű, 
egyéves futamidejű biztonsági fo-
lyószámlahitel-szerződés megkö-
téséről, amelyet azonban a szigorú 
gazdálkodás eredményeként eddig 
nem kellett igénybe venni, sikerült 
a saját bevételekből mindent ki-
gazdálkodni, azonban célszerű az 
augusztus 27-ig fennálló hitelszer-
ződés egy évvel történő meghosz-
szabbítása.

A jogi és ügyrendi bizottság 
egyik külső tagja lemondott, így új 
tag megválasztása vált szükséges-
sé, a bizottság működésének fenn-
tartása érdekében. Az előterjesztés 
megvitatása után végül Huszárné 
Bacsárdi Valéria vállalta a feladatot 
az elkövetkező mintegy egy hónap-
ra. A választási eljárásról szóló tör-
vény szerint legkésőbb a szavazás 
napja előtti 42. napon meg kell vá-
lasztani a helyi választási bizottság 
tagjait. A tagok jelölése a törvény 
előírása szerint a jegyző hatásköre. 
A testületi ülésen a képviselők ki-
sebb vita után végül megszavazták 
a jelöltek személyét. 

GÁGó aNIta

Nagyszabású 
könyvtárfejlesztés

a könyvtári rendszer jobb ha-
tásfokkal szolgálja a minőségi 
oktatást, a formális oktatáson 
kívüli képzést és tanulást, ol-
vasási és digitális kompetenci-
ák fejlesztését, a könyvtárhasz-
nálók hatékonyabb kielégítését 
– ezzel a céllal pályázott sike-
resen a szindbád Nonprofit Kft.-
Krúdy Gyula Városi Könyvtár ál-
tal vezetett konzorcium.  

A pályázati projekt ünnepélyes 
megnyitójára augusztus 25-én 
került sor a várpalotai könyvtár 
előtt. A megnyitón dr. Szabó Pál 
Csaba, a Szindbád Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója számolt be 
a pályázat jelentőségéről, a több 
mint 25 millió forintos támogatási 
összeg felhasználásáról, a várha-
tó fejlesztésekről. Talabér Márta, 
a térség országgyűlési képviselő-
je, megyei alelnök is szólt a meg-
jelentekhez: – A könyvtár kapu 
a tudásra, az információra, a vi-
lághálóra. A most elnyert összeg 
elsősorban abban segíti a benne 
résztvevőket, hogy a digitális vi-

lágban minél inkább el tudjanak 
tájékozódni, olyan tudásra te-
gyenek szert, amely megkönnyíti, 
gyermekként az iskolai tanulást, 
felnőttként pedig azt, hogy meg 
tudjanak felelni a kihívásoknak, 
amelyekkel az életben találkoznak 
– emelte ki. 

A megnyitón Budai László 
könyvtárvezető ismertette a pá-
lyázat részleteit, célkitűzéseit. A 
Nemzeti Fejlesztési Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Programja 
keretében meghirdetett Tudásde-
pó Expressz pályázatban a kedvez-
ményezettek: a Szindbád Nonprofit 
Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
és az együttműködő Pétfürdői Kö-
zösségi Ház és Könyvtár, valamint 
a Térségi Népjóléti Gondozási Köz-
pont. A megvalósítás időtartama ez 
év júliusától 2012 februárjáig tart 
majd, a projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával jön lét-
re. A megnyitó ünnepségen a Royal 
Brass Band zenekar adott hangula-
tos zenei műsort a könyvtár előtt 
felállított színpadon.

A megnyitó előtt Budai László sajtótájékoztatón ismertette a 
projekt részleteit. A pályázat címe: Várpalota könyvtári és informá-
ciós feladatainak tudásgazdálkodásra és élethosszig tartó tanulás-
ra összpontosító, holisztikus szemléletű átalakítása a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár koordinálásában. A megnyert pontos támogatási 
összeg: 25 372 115 forint. A legfontosabb fejlesztések Várpalotán: 
honlapfejlesztés többnyelvű, vakbarát kivitelben, a TextLib integrált 
könyvtári rendszer beszerzése a konzorcium és az iskolai könyvtárak 
számára, könyvtári dokumentumok digitalizálása, több olvasásfej-
lesztési program megvalósítása, helytörténeti, internethasználati 
vetélkedők. A pétfürdői könyvtárral közösen megvalósuló tevékeny-
ségek: A gyermek szeme a lélek tükre című program, hátrányos hely-
zetű felnőttek részére számítógép-kezelői tanfolyam, helytörténeti 
anyagok digitalizálása. A TNGK-tal közösen egy könyvtárszoba kerül 
kialakításra a garzonházban, a hátrányos helyzetű lakosság részére 
felzárkóztató, olvasásfejlesztő programokat indítanak el. A könyv-
tár egy része fizikailag is megújul: új bútorok, felújított fogadótér 
várja majd a látogatókat.
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Háromnapos felhőtlen szórakozás
Három napon keresztül a mu-
latozásé és a szórakozásé volt 
az egész thuri tér és Várpalota. 
a korábbi évekhez hasonlóan a 
XXV. Várpalotai napok program-
kínálata minden korosztály szá-
mára bővelkedett színes, szóra-
koztató műsorokkal.

Második alkalommal ünnepeltük 
a Várpalotai napokat a bányásznap-
pal egybekötve, ezért városunk pol-
gármestere, Németh Árpád a pén-
teki megnyitó rendezvényen külön 
köszöntötte az egykori bányászha-
gyományok mai letéteményeseit, a 
Várpalotai Bányász Fúvószenekart, 
a Várpalotai Bányász Kórust és a 
Várpalotai Bányász Sportkör meg-
jelent tagjait, valamint a felvidéki 
Galántáról ideérkezett bélyeggyűj-
tőket, akik a 8. országos várpalotai 
bélyegkiállítás megnyitóján vettek 
részt. Több testvérvárosunk, példá-
ul Petrozsény, Wolfsberg, Porto San 
Giorgo delegációja is részt vett az 
ünnepélyes megnyitón.

A Várpalotai napok hosszú múlt-
ra visszatekintő hagyománya, hogy 
évről évre megemlékeznek a város 
életében kiemelkedő szerepet ját-
szó és munkát végző emberekről, 
így idén tizenöten részesültek kü-
lönböző díjakban és kitüntetések-
ben. A megnyitó végeztével helyi 
amatőr csoportok kulturális gálája 
következett. 

Az egyórás programon többek 
között bemutatkozott a DSE Unió, 
a Crystal Fitness TSE, és a Queen 
Dance Tánccsoport. A felnőtt kor-
osztály képviseletében a 2009-ben 
megalakult Ri-Sza Táncklub őrüle-

tes hangulatot teremtett néhány 
perc leforgása alatt a retró zenék-
re koreografált táncműsorával. Ké-
sőbb a Pannon Várszínház művé-
szei  szórakoztatták a nézőket. A 
zord időjárás ellenére sem maradt 
el a siker, rengeteg látogató és né-
ző volt a színpadi programok alatt, 
talán idén is elmondható, hogy a 
leg többen a délutáni és esti kon-
certeket látogatták, ahol mindenki 
kedvére válogathatott a különbö-
ző zenei stílusok képviselői közül. 
Pénteken felléptek a Grácia hege-
dűtrió csinos, fiatal hegedűművé-
szei, akik klasszikus slágereket vo-
nultattak fel modern hangszerelés-
ben. Őket követte a Crystal, majd a 

Fiesta, akik a sokak számára ismert 
latin stílusú zenéikkel perdítet-
ték táncra a közönséget.  Az utób-
bi évek talán legszebb tűzijátékát 
láthattuk a Török Ádám és a Mini 
együttes koncertje előtt.

 A programok több helyszínen 
zajlottak, kiállítások nyíltak. Dél-
után hallhattuk még Sziránszki Jó-
zsef és Sziránszki Klaudia honfog-
lalás koráról írt dalait, később pe-
dig a várpalotai születésű rendkívül 
sikeres énekes és színész, Lőrincz 
Máté előadását a Ri-Sza Táncklub 
közreműködésével. A fiatalok nagy 
örömére egy koncert erejéig elláto-
gatott városunkba Barbee, a 2010 
legjobb új előadója címet elnyert 
BNF zenekar és az ABBA Sisters 
is. Késő este a nemzetközi szin-
ten elismert Presidance Company 
Hungarythm lépett fel huszonegye-
dik századi táncprodukciókkal.

Az idei 60. bányásznapnak kö-
szönhetően a bányászhagyományo-
kat ápoló egyesületek, a Bányász 
Fúvózenekar, a Bányász Kórus és 
a Black Diamond mazsorett- és 
showtánccsoport több ízben is fel-
lépett. Pénteken menetzenés fel-
vonulással kezdtek a polgármesteri 
hivataltól a Thuri térre, ahol a Bá-
nyász himnuszt hallhattuk a fúvó-
zenekar előadásában. Ezt követően 
a Bányász Kórus elénekelte a Him-
nuszt, majd Varga Péter szerzemé-
nye, a Várpalotai szignál csendült 
fel a fanfárosok közreműködésével. 
Szombat délelőtt a Jó Szerencsét 
Művelődési Központban tartották a 
60. bányásznapi ünnepi megemlé-
kezésüket, délután pedig az evan-
gélikus templom felszentelésének 
230. évfordulója tiszteletére hang-
versenyen léptek fel. Vasárnap 11 

órától fúvózenekari fesztivál vette 
kezdetét, melyen a palotaiak mel-
lett felléptek a Dunakeszi Koncert-
fúvósok, a Légierő Zenekar Veszp-
rémből és a Siófoki Fúvós Egye-
sület. A délelőtti Dísz téri zenét 
követően menetzenés felvonulást 
tartottak a művelődési központtól 
a Fő térre, ahol a fesztivált Németh 
Árpád polgármester nyitotta meg, 
majd Huszár József, a Bányász Ha-
gyományok Ápolásáért Egyesület 
elnöke mondott köszöntőbeszédet. 
Az összevont zeneka rok együttes 
zenélését Ujfalusi Péter, a feszti-
vál főkarmestere vezényelte. A dél-
utáni gálakoncertet – melyet meg-
előzően Kegye János pánsípművész 
előadásában hallhattunk Bocelli 
dalokat – a szép időjárásnak kö-
szönhetően a Thuri tér szabadtéri 
színpadán tartották.

A XXV. Várpalotai napok ünne-
pélyes zárásán Németh Árpád pol-
gármester beszédében nemcsak a 
háromnapos rendezvényt, hanem 
saját négyéves polgármesteri ciklu-
sát is lezárta. Köszönetet mondott 
azoknak, akik a négy év során segí-
tették, lelkileg támogatták és örö-
mét fejezte ki azért, hogy szülővá-
rosa polgármestere lehetett. Ennek 
megkoronázásaként este fergete-
ges koncertet adott zenekarával, a 
Hátsó Gondolattal, melyen az utol-
só dalt az ő előadásában hallhat-
tuk elköszönésképp.  

 BalÁzs KIttI
FOtó: VarPalOtaI.Hu

Az esti fellépők fergeteges műsorA sokAkAt vonzott

górné somos mArgit németh ÁrpÁd polgÁrmestertől vette Át A díszpolgÁri címet
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a pszichológus válaszol

a Münchausen-szindróma
Ez a betegség a nagy mesehős-

ről, Münchausen báróról kapta a 
nevét, aki olyan élethűen tudott 
bármiről mesét szőni, hazudni, 
hogy mindenkit megtévesztett. 

A Münchausen-kórban szen-
vedő betegek sem tesznek mást, 
mint hihető történeteket talál-
nak ki betegségekről, tünetekről, 
csak hogy az orvosi figyelem kö-
zéppontjába kerülhessenek. Fon-
tos elkülöníteni őket a hipochon-
derektől és a szimulánsoktól. Az 
utóbbiak mindig valamilyen előnyt 
remélnek abból, hogy betegnek 
tettetik magukat. A Münchausen-
szindrómában szenvedőket ilyes-
mi soha nem motiválja, ők csak 
az odafigyelésre, gondoskodásra 
vágynak. Hipochondernek sem te-
kinthetjük őket, mert a hipochon-
der valóban betegnek hiszi magát. 
A Münchausen-szindrómában szen-

vedők egészen szélsőséges dol-
gokra képesek céljuk érdekében.
Nem riadnak vissza, hogy manipu-
lálják a laboreredményeket vagy a 
lázmérés eredményét. Képesek bő-
rükön sebeket ejteni, hogy bőrbe-
tegségre panaszkodhassanak, vagy 
mérget nyelni, hogy kárt tegyenek 
belső szerveikben. Az adott beteg-
ségből mindig nagyon felkészül-
tek, így tudják, mit akar hallani az 
orvos. Sokszor az átlagosnál job-
ban ismerik az orvosi szakszavakat 
is. Egy idő után a nagyon hosszú 
kórtörténet, a bajok sokfélesége, 
a megjárt intézmények sora vagy 
a sokféle műtéti heg szúrhat sze-
met valakinek. Jellemző ugyanis, 
hogy a betegek újabbnál újabb or-
vosokat keresnek fel panaszukkal, 
és attól sem riadnak vissza, hogy 
műtétet indokló tünetekről pa-
naszkodjanak. Nemhogy kerülnék, 

hanem vágyják az operációkat, be-
avatkozásokat,  mindig elégedet-
lenek a terápiával. Hosszú időt 
töltenek kórházakban, és mindent 
megtesznek azért, hogy minél ké-
sőbb távozzanak onnan.

A kórnak van egy másik meg-
jelenési formája is. Ilyenkor a be-
teg személy nem saját magának, 
hanem egy másik embernek – leg-
gyakrabban anya a gyermekének – 
okoz tüneteket.  A beteg környeze-
te nem is sejti, hogy mi zajlik anya 
és gyermeke között, csak azt látja, 
hogy az anya rendíthetetlen nyu-
galommal viseli gyermeke beteg-
ségét és az azzal járó problémá-
kat. Az egészségügyi személyzet-
nek gyakran az szúr szemet, hogy 
a gyermek állapota rendszerint az 
anya jelenlétében, vagy közvet-
lenül azt követően rosszabbodik. 
Amikor a pszichiáter megpróbál-

ja feltárni a mozgatórugókat, ak-
kor gyermekkori sérelem, pl. fizikai 
bántalmazás vagy szexuális erő-
szak, súlyos gyermekkori beteg-
ség, vagy egy hozzátartozó halála, 
korai elvesztése kerül napvilágra. 
A betegek jellemzően kevés önbi-
zalommal rendelkeznek.  

Gyógyulásukhoz külső segítség-
re van szükség. A kezelésük nem 
egyszerű, hiszen ezek az emberek 
éppen a beteg „státushoz” ragasz-
kodnak, nem keresik a gyógyulást. 
A terápia sikeréhez elengedhetet-
len a beteg részvétele, a terápiás 
üléseken való rendszeres megjele-
nés, az előírás szerinti gyógyszer-
szedés.  Kérdéseiket a következô 
címre várom: ignacz adrienn@gmail.
com. Személyes  konzultáció, ta - 
nácsadás, magánrendelés: 06 (20) 
358-3978

IGNÁcz aDrIeNN

VÁrPalOta VÁrOs DíszPOlGÁra
Górné somos Margit, a zeneiskola nyugalmazott 

igazgatóját magas szintű zeneoktatás megte-
remtéséért, a város komolyzenei kultúrájának 
fellendítésében, a zenei oktatás és művelődés 
terén Várpalota kistérségi központi szerepé-
nek kialakításában szerzett elévülhetetlen ér-
demei elismeréseként.

robert schmid, Wolfsberg Város Önkormányzata 
tisztségviselője a Várpalota és Wolfsberg kö-
zötti testvérvárosi kapcsolat kiépítésében és 
ápolásában végzett elkötelezett munkája elis-
meréseként.

Giancarlo Fermani, a TEMA Italia és a TEMA Nem-
zetközi Szervezet elnöke, Várpalota város nem-
zetközi kapcsolatainak fejlesztésében végzett 
magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.

VÁrPalOta VÁrOsért érDeMéreM
csepin Péter, a Bakonyi Poroszkálók Hagyomány-

őrző- és Sportegyesület elnöke részére a tör-
ténelmi magyar hagyományok megőrzése, an-
nak továbbadása érdekében kifejtett áldozatos 
munkája elismeréseként.

szabó Béla, a Várpalotai Bányász Sportkör volt 
labdarúgója, edzője és elnöke részére a város 
életében, a kézilabda-utánpótlás nevelésében 
hosszú évtizedeken át végzett odaadó munká-
ja elismeréseként.

eÖtVÖs PÁl-NíVóDíJ
id. Haszonics János, a Várpalotai Bányász Sport-

kör kézilabda-játékosa részére a  város sport-
életében nyújtott magas színvonalú teljesít-
ménye elismeréseként.

rutseK PÁl-NíVóDíJ
Dr. Debreczy István sándor házi gyermekorvos 

több évtizedes, áldozatos gyógyítómunkája 
elismeréseként.

tHurI-DíJ KItüNtetés
tavaszi rita, a Várkerti Általános Iskola és Tagis-

kola Inotai Tagiskolájájának pedagógusa részé-
re színvonalas oktató-nevelő munkája, gyer-
mekszeretete és a tanuló- és nevelőközösség 
érdekében végzett munkája elismeréseként.

Kéri andrásné foglalkoztatás-egészségügyi asz-
szisztens részére 35 éven át kitartó szorgalom-
mal, kimagasló hivatástudattal végzett mun-
kája elismeréséért.

csendes Géza sok évtizedes lelkiismeretes köz-
életi tevékenysége elismeréseként.

VÁrPalOta VÁrOs ÖNKOrMÁNYzatI
KéPVIselő-testületéNeK eMléKérMe

a Queen Dance aerobic- és tánccsoport, Várpa-
lota város sport- és művészi életében betöl-
tött jelentős szerepe elismeréseként.

a Várpalotai Bányász Kórus részére a hazai és 
nemzetközi tekintetben is elismert, kilenc év-
tizedes, a város életében meghatározó kultu-
rális tevékenysége elismeréseként.

HeIDrIcH Péter-DíJ KItüNtetés
Bacsárdi zsófia, a Bán Aladár Általános Iskola 

és Tagiskolái 7. a. osztályos tanulója részére 
a 2009/2010-es tanévben elért kiemelkedően 
jó tanulmányi és sporteredményei elismerése-
ként.

Vajda Kitti, a Bartos Sándor Általános Iskola, Elő-
készítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény 8. osztályos tanu-
lója részére a 2009/2010-es tanévben elért ki-
emelkedően jó tanulmányi és sporteredményei 
elismeréseként.

Mikheller Mónika, a Bartos Sándor Általános Is-
kola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 9. osztá-
lyos tanulója részére a 2009/2010-es tanévben 
elért kiemelkedően jó tanulmányi és sport-
eredményei elismeréseként.

az éV VÁllalKOzóJa
Völgyi Árpád, a Bakonyfer Kft. ügyvezető igazga-

tója részére, Várpalota város gazdasági és tár-
sadalmi életében betöltött kiemelkedő szere-
pe elismeréseként.

a XXV. Várpalotai napok kitüntetettjei
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Megkérdeztük...

Hogyan vigyáz 
az egészségére?

Márton szonja tanuló
Sporttal vigyázok az egészsé-

gemre. Korábban aerobikoztam, 4-5 
éve táncolok, jelenleg fitneszezem. 
Étkezés szempontjából már kevés-
bé figyelek az egészségemre, mert 
szeretem a gyorséttermi ételeket, 
csokit és chipseket, és kevés gyü-
mölcsöt eszem.

Mihaleszkó szabina tanuló
Hat éve táncolok, kedvencem 

a moderntánc akrobatikus ele-
mekkel. Mivel könnyen leesik a 
vércukorszintem, mindig regge-
lizem. Sok gyümölcsöt fogyasz-
tok és vitamint is szedek. Saj-
nos a gyorséttermi ételeket és a 
chipset nem mindig mellőzöm.

szegedi erika
Sok gyümölcsöt eszem, táncolok 

és rendszeresen járok röplabdára, 
teremhokira, kosárlabdára, utób-
bi kettőt versenyszerűen is űzöm. 
Nem mindig táplálkozom egészsé-
gesen, viszont kerülöm a káros szo-
kásokat, például a dohányzást vagy 
az alkoholfogyasztást.

 BalÁzs KIttI

www.zircitakarek.hu

Nyolcszázmilliós fejlesztés 
az egészségügyi ellátásban

2011 tavaszán kezdődik el a 
munka a városi kórház jelenle-
gi B épületében, és várhatóan 
a jövő év végére befejeződik, 
amelynek eredményeképpen 
jelentős előrelépésként emelt 
szintű járóbetegközpont kerül 
kialakításra, pályázati támoga-
tásból létrejövő fejlesztés út-
ján.

Németh Árpád polgármester, 
dr. Tóth Ildikó, a Palotahosp Kft., 
dr. Dancsó Éva, a Generál Medi-
cina Kft. vezetője, valamint Nagy 
Erika egészségügyi, szociális és 
szegényügyi szakreferens tartott 
sajtótájékoztatót augusztus 24-
én a 786 179 193 forintos támo-
gatásról, amelyet az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program-
hoz beadott Infrastruktúra-fej-
lesztés a várpalotai kórházban cí-
mű pályázaton nyert el Várpalota. 
A beruházás révén a városban az 
egészségügyi szolgáltatást végző 
két kft. által működtetett szak-
rendelések, a teljes járóbeteg-
szakellátás egy helyszínre kerül. 

Dr. Tóth Ildikó részletez-
te a pályázati beruházás várha-
tó eredményeit: – Óriási előre-
lépésként lehetővé válik, hogy 

egy épületben vehető igénybe 
az összes szakrendelés. A beteg 
nem fogja érzékelni, hogy két 
kft. működik majd a kórházban; 
számára az a lényeg, hogy kor-
rektül, szakmailag jól lássák el, 
erre pedig a pályázat maximális 
lehetőséget biztosít – közölte 
az ügyvezető igazgatóasszony. 
Dr. Dancsó Éva elmondta, hogy 
az épület teljes rekonstrukciója 
után fognak átkerülni a Generál 
Medicina Kft. által működtetett 
szakrendelések. Várakozással te-
kintenek a pályázati fejlesztés 
elé, bízva abban, hogy a mosta-

ni ellátási színvonal biztosításán 
túl olyan terápiát is alkalmaz-
hatnak majd, amelyre eddig nem 
volt lehetőség.

A Palotahosp Kft. által mű-
ködtetett területen, de részben 
kapcsolódva a Generál Medici-
na Kft. szakrendelőihez, való-
sul majd meg a nappali ellátás, 
melynek keretében bizonyos, ed-
dig kórházi tartózkodást igénylő 
kezelések során a betegnek nem 
kell befeküdnie, komoly tortúrá-
tól megszabadulva. – Reméljük, a 
járóbeteg-szakellátás olyan mér-
tékben fejlődik, hogy a betegek-
nek egyre kevesebbszer kell be-
menniük a megyei kórházba. Eh-
hez az is kell, hogy a finanszírozó 
megfelelően támogassa a járóbe-
teg-szakrendelést – hangsúlyoz-
ta dr. Tóth Ildikó. Gép, műszer és 
egyéb fejlesztés, többek között 
egy modern digitális tüdőszűrő 
gép beszerzése is a pályázat ré-
sze, illetve egy olyan komplett 
informatikai rendszer működik 
majd, amely lehetővé teszi, hogy 
a beteg minden szükséges ada-
tát, leletét elektronikusan meg-
kapja a szakorvos. A nyolc hóna-
pos átépítés alatt többek között 
lehetővé válik, hogy kicseréljék a 
víz-, csatorna-, villanyvezetéke-
ket, a nyílászárókat, és minden 
kórterem fürdőszobát kap.

GÁGó aNIta

Németh Árpád a sajtótájékoztató során elmondta, hogy a pályá-
zat ügye több szempontból is elég sajátosan alakult, sajnos a po-
litikától sem mentesen. Meghívásos pályázatnak hirdette meg az 
Egészségügyi Minisztérium: a pályázati kiírás során kiválasztott 
településeket hívták meg. Annak ellenére, hogy a minisztérium-
mal heti egyeztetésben volt az önkormányzat, és több esetben 
kért segítséget az akkori országgyűlési képviselőtől, úgy ala-
kult, hogy a pályázat első körben nem nyert (a pályázatíró cég 
a többi általa készített pályázatot megnyerte, illetve Várpalota 
által benyújtott összes pályázat sikeres volt). – A második kör-
ben olyan cég készítette a pályázatot, amelyik emellett még öt 
másik helyre pályázott sikeresen, a miénk valami módon mégsem 
nyert. Tavasszal a mostani országgyűlési képviselőnket, Talabér 
Mártát is megkerestem, és három héten belül meg volt a döntés a 
pályázatról, sok évi munka után a két egészségügyi szolgáltató-
val szoros együttműködés és a Nagy Erika által végzett szakmai 
munka eredményeként a pályázatot végül is megnyertük – emel-
te ki a polgármester.

tóth ildikó, dAncsó évA, nAgy erikA és németh ÁrpÁd polgÁrmester
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a 2010. októberi önkormányzati 

Duró zoltán
(Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
1971-ben született, Berettyóújfaluban. 
Villanyszerelői szakmát szerzett. A kö-
zelmúltban egy ipari gázokat forgalmazó 
telepet vezetett, majd a cég külső okok 
miatti megszűnése óta munkanélküli. Je-
lenleg a Budapesti Műszaki Főiskola Villa-
mosmérnöki Karán tanul. Nős, két kisfia van. A kisebbik 5 éves, a na-
gyobbik 10 éves.

Galambos szilvia 
(Fidesz–KDNP)

1965. július 25-én született Várpalo-
tán, itt is nőtt fel. Tanító-népművelő és 
gyógypedagógia szakon szerzett diplo-
mát, jelenleg a Várkerti Általános Isko-
lában tanító, mellette gyógypedagógus-
ként tevékenykedik. 1989-ben kezdett po-
litizálni a Fideszben mint a helyi csoport 
egyik alapítója, vezetője. Fontosnak tartja a gyerekek testi nevelését, 
politikusként is gyakran támogatta a városi utánpótlás-nevelést a kü-
lönböző szakosztályokban. 2002-ig külső szakértőként dolgozott a he-
lyi oktatási bizottságban, később pedig a megyei közgyűlésben folyta-
tott szakpolitikai munkát.

Kepes lászló tibor 
(független)

1958-ban született Várpalotán. Az anyag-
mozgatás szakterületén regisztrált műsza-
ki szakértőként tevékenykedik. Az elmúlt 
években kritikus szemmel figyeli a város ál-
lapotának változását. A lakossági kritikákat 
figyelembe véve, szeretné azokat a választói 
javára fordítani. Az Összefogás Várpalotáért 
Független Képviselő Jelöltjeinek tagjaként kéri, szavazataikkal támogas-
sanak további elképzelései megvalósításáért.

Nádasdiné Illés tünde
(MszP)

37 éves várpalotai lakos. Három gyermek 
édesanyja (18 és 15 éves, illetve 9 hóna-
pos), jelenleg gyeden van. 2003-ban érett-
ségizett Várpalotán a Budakalászi Gimná-
zium Várpalotai Tagiskolájában. 2008-ban 
végzett az Eszterházy Károly Tanárképző Fő-
iskola terület- és településfejlesztés szakán, 
ugyanitt jövőre fog államvizsgázni földrajz-történelem szakon. Elvégezte a 
pályázatíró és projektmenedzser tanfolyamot. Több civil szervezetben te-
vékenykedik, az MSZP Várpalota és környéke nőtagozatának elnöke.

Huszárné Bacsárdi Valéria
(Fidesz–KDNP)

Várpalotán született 1968. április 15-én, 
matematika-kémia szakos tanári diplomát 
szerzett a pécsi JPTE Tanárképző Karán, 
majd a magániskolában tanított, jelenleg 
vállalkozóként dolgozik. 2002 óta tagja a 
Fidesz helyi szervezetének, 2007 novembe-
rétől egy időközi választás eredményeként a 
2. sz. választókerületet képviseli a testületben, emellett az oktatási, kul-
turális és sporbizottság elnöki teendőit látja el. 2009 júniusában a helyi 
Fidesz-szervezet elnökének választották.

Pados zoltánné
(független)

43 éves fejlesztő óvodapedagógus. Jelenleg 
a Készenléti lakótelep óvodájában óvoda-
vezetőként dolgozik. Három gyermeke van, 
21, 15 és 11 évesek. Nyolc éve – 2002 óta – 
a képviselő-testület tagja. Az elmúlt ciklus-
ban társadalmi alpolgármesterként a sport, 
a  kultúra, az egészségügy területén, vala-
mint a civil szervezeteknek segített, összekötő szerepet vállalt az önkor-
mányzat részéről. Szakmai tekintetben a második szakvizsga megszerzését 
kezdi el az idei tanévtől az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

Pál Balázs
(MszP)

23 éves műszaki menedzser szakos egye-
temi hallgató. 11 éve él Várpalotán, itt 
is érettségizett 2006-ban a Thuri György 
Gimnáziumban. Angol és német középfo-
kú nyelvvizsgával rendelkezik. Az érettségi 
után webfejlesztőként kezdett el dolgozni, 
2008-tól egy székesfehérvári ügynökség-
nek dolgozik, illetve több céggel bedolgo-
zói viszonyban van. Érdeklődik a környezetvédelem témái iránt. Az MSZP 
internet- és infokommunikációs tagozatának tagja, a helyi pártszervezet 
elnökségi tagja.

szabó richárd
(Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
1978-ban született Budapesten. Általá-
nos iskolai tanulmányait Székesfehérváron 
végezte, majd ugyanitt a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Intézetben szerzett szakács, 
cukrász és felszolgáló szakmát. Az I. István 
Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, majd el-
végezte a Kecskeméti Kertészeti és Agrármérnöki Főiskolát. Vendéglátói, 
idegenforgalmi és közgazdasági területeken dolgozott, jelenleg egy kft. 
résztulajdonosa. Feleségével Várpalotán él.

1. sz. VÁlasztóKÖrzet (Belváros – 1) 2. sz. VÁlasztóKÖrzet (Belváros – 2)
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választás várpalotai jelöltjei

etlinger csilla
(MszP)

26 éves várpalotai lakos. 2004-ben érettsé-
gizett a Thuri György Gimnázium rajz tago-
zatán. 2007-ben a herendi Fischer Mór Porce-
lánipari Szakiskola porcelánkészítő szakát vé-
gezte el. Egy évig a Herendi Manufaktúrában 
dolgozott porcelánkészítőként, azóta a ven-
déglátásban tevékenykedik. 2007-től a Vár-
palota és Kistérsége Ifjúságáért Közhasznú Egyesület tagja, 2009-től az MSZP 
Veszprém megyei 5. számú választókerületi társulása elnökségének tagja.

Kádár István
(Fidesz–KDNP)

Erdélyben született 1968. június 24-én, ott 
is érettségizett 1989-ben, ugyanezen év-
ben disszidált Magyarországra. Dolgozott a 
Balatonvidéki ÁFÉSZ Tüzép telepvezetője-
ként, a Lang Építőanyag Kereskedés keres-
kedelmi vezetőjeként, majd az Integrál Kft. 
telepvezetőjeként. Jelenleg a helyi Kárpátia 
Tüzép Kft. ügyvezető igazgatója, tulajdonosa. 2006 óta lakik városunkban 
a Kálvárián, a Fidesz helyi szervezetéhez 2009-ben csatlakozott. Tagja az 
önkormányzat városfejlesztési, idegenforgalmi és mezőgazdasági bizott-
ságának.

Máté József
(Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
1947. április 12-én született Pétfürdőn. 
41 éve él Várpalotán. Az általános isko lát 
Pétfürdőn végezte el. Majd a Thuri gimnázi-
umban tanult tovább, és 1965-ben érettségi-
zett. 1965-től 1968-ig a kecskeméti felsőfo-
kú technikumban folytatta tanulmányait, és 
1968-ban sikeres vizsgát tett. 1971-ben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főis-
kola székesfe hér vári  kihelyezett tagozatán üzemmérnöki képesítést szerzett. 
Két gyermeke és négy unokája van. 2004 májusában alapítóként lett tagja 
a Jobbiknak Várpalotán, majd 2008-ban az újjáalakított várpalotai alap-
szervezetnek is alapító tagja volt, amikor a szervezet elnökévé választot-
ták. Tevékenyen részt vett a 2009. évi EP-kampányban, majd a 2010-es or-
szággyűlési képviselő-választási kampányban.

sipos tamás 
(független)

1958-ban született Várpalotán, műszaki szak-
értőként dolgozik. Húsz éve él a Kálvárián. 
Tíz évig volt a 9. Sz. Általános Iskola isko-
laszéki elnöke, ekkor kezdte el közéleti te-
vékenységét. Nagyon fontosnak ítéli meg az 
adott lakóterületen élők összefogását a közös 
cél, a közös érdekek mentén. Átpolitizált vi-
lágunkban nem a politikai hovatartozás, hanem Várpalota érdeke kell hogy 
irányítsa tetteinket! Felajánlva szolgálatait, várja a választók visszajelzéseit, 
hogy mit valósítsanak meg közösen, együtt, egy jobb Kálváriáért.

antal Istvánné
(független)

1964-ben született Várpalotán. 25 éve a 
Lurkó kuckó Óvodában dolgozik óvónőként. 
Férjnél van, 21 éves lánya egyetemista. 
Fontosnak tartja az emberi kapcsolatokat, 
a sokszínű programokat. Szeretne munkájá-
val is hozzájárulni az élhető és tiszta vá-
ros megteremtéséhez, melyben idős és fiatal 
egyaránt jól érzi magát.

antal lászló
(Fidesz–KDNP)

46 éves, gépésztechnikusi, valamint fel-
sőfokú logisztikai szervező végzettséggel 
rendelkezik. 11 évet dolgozott a helyi gép-
üzemben technológusként, ezután két évet 
töltött a városi tv-nél szerkesztő-opera-
tőr beosztásban, majd 14 évig a logisztikai 
részleg műszakvezetője volt a Philipsnél, 
melynek egyik beszállító cégénél dolgozik jelenleg művezetőként.  Sem a 
rendszerváltás előtt, sem utána politikai pártnak nem volt tagja, de érték-
rendjében mindig is polgári-keresztény beállítottságú volt.

Balogh andor
(Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
Várpalotán született 1978-ban. Általános 
iskolai tanulmányait az akkori 1. Számú 
Általános Iskolában végezte, majd a Faller 
Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézetben tanult erősáramú berendezés-
szerelőnek. A szakmunkások szakközépisko-
lájában érettségizett. Budapesten, a Verebély László Szakközépiskola és 
Szakiskola dolgozók tagozatán szerzett elektrotechnikai technikusi minő-
sítést. Több munkahelyen is megfordult, 2000 óta szakmájában dolgozik 
Pétfürdőn, a Nitrogénművek Zrt.-nél.

Falussy sándor
(MszP)

49 éves várpalotai lakos. Élettársi kapcsolatban 
él, három gyermek édesapja. 2000-ben a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi és Államigazga-
tási Egyetem Államigazgatási Karán szerzett 
igazgatásszervező oklevelet, majd 2002-ben 
ugyanitt másoddiplomázott önkormányzati 
gazdaságszervező–településmenedzser sza-
kon. Az egyik legnagyobb hazai pénzintézet veszprémi igazgatóságán pénzügyi 
tanácsadóként tevékenykedik. 1994-től egy ciklus kivételével önkormányzati 
képviselő Várpalotán, jelenleg a gazdasági és pénzügyi bizottság tagja.

3. sz. VÁlasztóKÖrzet (Kálvária) 4. sz. VÁlasztóKÖrzet (Kismező u., liliom u., Mátyás király u.)

Következő számunkban bemutatjuk az 5-ös, 6-os, 7-es és 
8-as választókerület képviselőjelöltjeit, valamint a polgár-
mesterjelölteket.
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TiszTelT VárpaloTaiak!
2010. szeptember 17-én, pénteken 18 órai kezdettel összevont

lakossáGi FÓrUMoT
tartunk a két belvárosi körzetben élőknek a Művelődési Ház 

Szíj Rezső (15. sz.) termében.

Tisztelettel:
Galambos Szilvia (Belváros-1) és Huszárné Bacsárdi Valéria (Belváros-2) 

képviselő-jelöltek

VÁRPALOTA

CSAK

SZÁMÍT

A fórumon felszólal TALABÉR MÁRTA polgármesterjelölt is!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Téma: 
Az elkövetkező négy év 

tervei, lehetőségei az adott 
körzetekre vonatkozóan 

a Városfejlesztési Koncepció 
alapján.

retro-bérletes elõadások
Õsztől elindítja az első retro-
bérletet a Pannon Várszínház 
vezetése. a sorozat öt produk-
cióját a Béke Művelődési Ház 
páratlan színháztermében te-
kintheti meg a színházat min-
dig megtöltõ palotai és környé-
ki közönség.

Öt előadásból álló bérletet in-
dít Inotán a Retróban õsztõl a 
Pannon Várszínház. Közönségük 
három zenés produkciót, egy víg-
játékot és egy bűnügyi társasjá-
tékot láthat majd. Az évad Ray 
Cooney Miniszter félrelép című 
fergeteges vígjátékával indul, 
melyet a mozivászonról már so-
kan ismerhetnek. A darab 1991-
ben, Angliában megkapta az év 
legjobb vígjátéka elismerést. 
Richard Wiley a kormány egyik 
ambiciózus minisztere gáláns ka-
landra készül. Azt tervezi, hogy 
Jane Worthingtonnal, az ellen-

zéki frakcióvezető titkárnőjével 
egy romantikus éjszakát tölt el 
a patinás Westminster Hotelben. 
Ám az éjszaka rosszul kezdődik.

Koscsisák András a minisz-
tert, Stefancsik Annamária a tit-
kárnőt, Kiss T. István a szálloda-
igazgatót játssza majd. Az ope-

rett kedvelőire is gondolt a szín-
házvezetés, hiszen a Fekete Péter 
című operett-bohózat (Eisemann 
Mihály kiváló alkotása) a megye-
székhelyen már jelesre vizsgá-
zott. A siker záloga az ismert és 
kedvelt dalok mellett az édesen 
bájos színészi alakítások, melyet 

többek közt Stefancsik Annamári-
ától, Molnár Ervintől, Egyed Bri-
gittától és Zayzon Csabától lát-
hat a közönség. Két kiváló mű-
fajteremtő alkotás is szerepel 
a repertoárban. Vándorfi László 
színigazgató saját stílusjegyként 
nagy sikerű zenészek, együttesek 
számait szőtte történetté. Ezek 
közül a Boldog idő Zorán dalait és 
korszakát idézi, valamint a Loko-
motív GT slágereiből írt Miénk ez 
a cirkusz szerepel az első Retro-
bérletben. Mindkét produkcióban 
színpadra lép az országszerte is-
mert és kedvelt színész, Gazdag 
Tibor.

Végül egy bűnügyi társasjá-
tékkal fejezõdik az évad. Paul 
Portner Hajmeresztő című darab-
jától persze a hajuk is égnek áll 
majd, pozitív értelemben... 

A felnőttbérletek 9000, a 
nyugdíjas és ifjúsági bérletek 
6000 forintos áron válthatók.

Boldog idõ – musicAl zorÁn dAlAiBól

retro színház
(Inota, Béke Művelődési Ház)

retro bérlet 2010/2011

ray Cooney
A MInIszter FélreléP

– vígjáték –

eisemann Mihály–zágon István–somogyi Gyula
FeKete Péter

– operettbohózat –

MIénK ez A CIrKUsz
– cirkuszmusical az LGT dalaiból –

bolDoG IDŐ
– musical Zorán dalaiból –

Paul Portner
hAJMeresztŐ

– bűnügyi társasjáték –
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!)

 

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

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

Tel./fax: 88/563-201 e-mail: pannonjegy@infornax.hu – www.pannonvarszinhaz.hu
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Programajánlók, közérdekû információk
KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Tatár Antal festő jubileumi kiállítása. A ga-

léria megtekinthető a könyvtár nyitva-
tartási ideje alatt.

Mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

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

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

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

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: vasárnaponként 8.45

eVaNGélIKus 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

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

sport
GÁl GYula sPOrtcsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
18-án 18 óra (ifi:16 óra) VBSK–Tököl KSK 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Bánybekötő út
11-én 16.30 VBSK–Sárvár FC bajnoki labda-

rúgó-mérkőzés
18-án 13 óra VBSK–Dorog U17-es labdarú-

gó-mérkőzés
18-án 15 óra VBSK–Dorog U19-es labdarú-

gó-mérkőzés
19-én 10.30 Várpalota–NLC Ajka női labda-

rúgó-mérkőzés
túra
Szeptember 11.: Burokvölgyi nyílt teljesít-

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

Hozzávalók: 15 dkg húsos sza-
lonna, 40 dkg hagyma, 1,2 kg zöld-
paprika, 40 dkg paradicsom, 1 evő-
kanál pirospaprika, 1-2 gerezd fok-
hagyma, 1 kávéskanál cukor, só. 

Elkészítés: A paprikát kicsumá-
zom, karikákra vagdalom, a para-
dicsomokat nyolcadolom.

A szeletekre vágott szalonná-
kat kiolvasztom, a finomra vágott 
hagymát aranysárgára pirítjuk raj-
ta. Megszórom pirospaprikával, 
majd rögtön rádobom a papri-
kát és a paradicsomot, valamint 
az összetört fokhagymát. Sózom, 
majd lefedve puhára párolom. Pu-
ha kenyérrel tálaljuk.

recept(t)úra

szalonnás lecsó

Humorzsák

Két moly jön ki a moziból. Az egyik megszólal:
– Azért a könyv jobb volt.

Utolsó mondatok:
– Az ember nem is gondolná, hogy ilyen közel engednek magukhoz 
ezek a hatalmas gorillák...
– Uzulbuzul, milyen hülye név egy barbárnak!!!
– Vége az órának, minden gerelyt ide hozzám!
– Ha még egyszer lefagy a Windows, kinyírom magam.
– De hülye, ez bundában szedi a málnát!
– Ich bin partizan!

– Pincér! Kóstolja meg ezt a levest!
– Miért? Talán légy van benne???
– Nem, csak kóstolja meg!
– Netán el van sózva??
– Nem, csak kóstolja meg!
– Jó, de hol a kanál??
– Hoppáááááá!

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): szeptember 8–9. 7–20 óráig, 13–16. 7–21 óráig,

17-én 7–18 óráig, 21–23. 7–21 óráig szárazföldi lövészet.

talaBér MÁrta országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart Várpalotán, a polgármesteri 

hivatalban 2010. szeptember 17-én 10–12 óráig.

BÉRLETVÁSÁRLÁS:
Pannon Várszínház Jegyiroda 

8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200
E-mail: pannonjegy@infornax.hu

www.pannonvarszinhaz.hu

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.

SzepTemBerI AKCIÓ!

–5%
kedvezmény

minden termékünkre
a hirdetés felmutatójának!

(Az akció  2010. 09. 09–23-ig tart.)

✁
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Értesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy Várpalota városrész Inota faluban és a Készenléti lakótelepen az ebek 2010. évi összevezetéses ve-
szettségoltására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:

Inota falu: 2010. szeptember 15-én 10.00–12.00-ig, 13.30–16.00-ig. Helye: Várpalota, Polyán u. 2. 
Inota falu pótoltás: 2010. szeptember 22-én 10.30–12.00-ig, 13.30–16.00-ig. Helye: Várpalota, Polyán u. 2. 
Készenléti lakótelep: 2010. szeptember 16-án 14.00–16.00-ig. Helye: Várpalota, Készenléti ltp., sertésfarm, simon-féle ól előtt
Készenléti lakótelep pótoltás: 2010. szeptember 23-án 14.00–16.00-ig. Helye: Várpalota, Készenléti ltp., sertésfarm, simon-féle ól előtt

Az összevezetéses eboltás díja féregtelenítéssel együtt (a féregtelenítés közepes súlyú ebre értendő, maximum 20 kg-ig, mely szükség szerint 1-2 
tablettát jelent) 3200 Ft/eb. Az Állatorvosi Kamara 2010. január 1-jétől új, sorszámozott és általa rendszeresített eboltási könyvek használatát ír-
ta elő kötelezően. E dátumtól már csak ilyen könyvbe (útlevélbe) jegyezhet be az oltó állatorvos veszettségigazolást, melynek ára 600 Ft/eb. Ér-
telemszerűen ez évben minden régi könyvet újra kell cserélni az oltások alkalmával. Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy az első veszettség elleni 
oltással az ebet 3-4 hónapos kora között kell beoltatni. Az első oltást követően 6 hónapon belül, majd ezután már évenként kell ismételni a ve-
szettség elleni védőoltást. Kérjük az ebtartókat, hogy saját, valamint embertársaik érdekében a továbbra is kötelező (elmaradása esetén szank-
cionálandó) és fontos oltást végeztesse el. 

F e l H í V Á s   e B O l t Á s r a

„a magyarok nyilaitól ments meg...” 
a zúgó Nyilak történelmi íjász 
egyesület legfontosabb célkitű-
zése a hagyományőrzés, a tradi-
cionális íjászat felelevenítése, a 
10. századi életmód megélése. 
Farkas Gábor, az egyesület elnö-
ke beszélt lapunknak a szervezet 
alakulásának kezdeteiről, műkö-
déséről, ez évi programjairól.

– Mikor és milyen céllal alakí-
tották meg az íjászegyesületet?

– 2004-ben alakultunk 11 ala-
pító taggal, az íjászat szerete-
te és tisztelete vezetett minket. 
Az egyik alapító tagunk egy sze-
rencsés véletlen folytán nyert 
egy Kassai-íjat, és elkezdett 
íjászkodni, amelyhez én is csat-
lakoztam. Autodidakta módon ta-
nultuk az alapokat, majd jobban 
beleástuk magunkat, és közben 
meglepve tapasztaltuk, hogy mi-
lyen sokan foglalkoznak a környé-
ken íjászattal. Belőlük toboroz-
tunk egy kis csapatot, létszámunk 
jelenleg ötven fő. Már az első év-
ben a történelmi, tradicionális 
hagyományőrzés felé fordultunk, 
a 10. századot képviselve. 

Egyesületünk tagja a Magyar 
Hagyományőr Világszövetségnek, 
és alapító tagjai vagyunk a Gye-
pűvédők Szövetségének, mely a 
10. századi életmód minél hite-
lesebb megélését tűzte ki cél-
jául. Sajnos, az ezt a korszakot 
képviselő hagyományőrző egye-
sületek sokszor hiteltelen képet 

mutatnak, a szövetségben ez le-
szabályozott: követelmény a kor-
hű öltözék és felszerelés, amelyet 
szakértő történészek és régészek 
útmutatása alapján állítottunk 
össze. Szintén alapító tagjai va-
gyunk az idén alakult, a tradici-
onális íjászat érdekképviseletét 
ellátó országos Nemzeti Íjász-
szövetségnek, jómagam az etikai 
bizottság elnökeként segítem a 
szövetség munkáját.

– Milyen programokat szervezett 
az egyesület ebben az évben?

– Télbúcsúztató Bor-Tengri 
szert szerveztünk városunkban a 
tavaszi napéjegyenlőségkor, és 
idén is megrendeztük a Cseri park-
erdőben a hagyományos Farkas 
Boglárka-emlékíjászversenyt. A 
júniusban Szendrőről érkezett ár-

vízkárosult gyerekeket nyaralásuk 
során mi is vendégül láttuk, és vi-
tézi próbát rendeztünk a Bán Ala-
dár Általános Iskola napközis tá-
borában tartózkodó gyerekeknek 
is. Július 4-én kopjafát állítottunk 
a Csík Ferenc emlékparkban a tör-
ténelmileg igen jelentős pozsonyi 
csata hőseinek emlékére. 

– Milyen meghívásoknak tett 
eleget az egyesület?

– Sokfelé kapunk meghívást, 
amely főként abból adódik, hogy 
már benne vagyunk az ország ha-
gyományőrzős körforgásában. Az 
év folyamán többször is jártunk 
Szigethalmon, az Őskultúra Ala-
pítvány tulajdonában lévő Eme-
se várispánságban: képviseltet-
tük magunkat az itt megszerve-
zett Gyepűvédők Szövetsége téli, 

majd a tavaszi szerén, illetve már-
cius végén vett részt az egyesü-
let színe-java a nyílzáporgyakorló 
napon. Tavasszal meghívást kap-
tunk Verebre, ahol megrendezésre 
került több hagyományőrző szer-
vezet részvételével a nagyszabá-
sú Vereb vitéz napja, megemlé-
kezve az itt valamikor eltemetett 
honfoglaláskori vitézre. Június 
5-én felvonultunk mi is a Törté-
nelmi zászlók találkozóján város-
unkban, és 19-én ellátogattunk 
Pápára, a Hagyományok hegyén 
megtartott Fény napjára. Júni-
us végén került megrendezésre 
Ópusztaszeren a Nyílzápor 2010. a 
pozsonyi csata hőseinek emléké-
re, az Őskultúra Alapítvány szer-
vezésében. Itt az egyesületünk 
tagjainak nyílvesszői is zúgtak a 
mintegy 1600 íjász nyílzáporá-
ban. A nyáron meghívást kaptunk 
a sólyi falunapra, Somló hegyre, a 
Nyugati Gyepű szervezésében zaj-
ló hagyományőrző rendezvényre, 
valamint július végén, szintén egy 
meghívásra, Angliában járt a tár-
saság. Stoke-on-Trent városában a 
helyi magyar közösség Szent Ist-
ván tiszteletére minden évben 
ünnepséget rendez, mint Szent 
István korához kötődő egyesület, 
itt tartottunk íjászbemutatót a 
helyieknek. 

De még nincs vége az évnek, a 
közeljövőben is vár ránk még be-
mutató és verseny.

GÁGó aNIta

Az egyesület legfontosABB céljA A hAgyomÁnyos mAgyAr íjÁszAt újjÁélesztése
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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.

Faültetés a városért
Dr. Juhász Attila önkormányza-

ti képviselő egyéni képviselői ke-
retéből, az Adj egy órát a város-
ért! program részeként szeptem-
ber 17-én, pénteken faültetésre 
kerül sor a Loncsos városrészben, 
a Muskotály és a Bántai utcában. 
A fásítási program meghirdetése 
után jelentkezhettek azok a la-

kók, akik igényelték a fákat la-
kókörnyezetükbe, és közösen te-
vékenykedve fognak részt venni 
a kiültetésben. Fák díszítik majd 
a felújított Bezerédj utcai játszó-
tér területét is a fásítási program 
keretén belül, így teremtve szebb, 
egészségesebb és árnyékosabb te-
ret a gyermekek számára.

Együttműködési megállapo-
dást írt alá augusztus 27-én 
Csányi Zoltán rendőr alezredes, a 
Várpalotai Rendőrkapitányság ve-
zetője és Babai János, a Berhidai 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke a két szervezet együttmű-
ködése, és ezáltal a  közbiztonság 
javítása érdekében. Az aláíró fe-
lek hangsúlyozták, hogy közös ér-
dekük a közbiztonság javítása, a 
cigányok körében az elkövetővé, 
illetve az áldozattá válás kocká-

zatának csökkentése, illetve a ci-
gányokkal kapcsolatos rendőri in-
tézkedések nyelvi, kulturális kü-
lönbségekből adódó konfliktusai-
nak kezelése. Ennek érdekében a 
rendőrség vállalta a cigány fiata-
lok rendőri pályára jutásának se-
gítését, bűnmegelőzési előadások 
tartását, míg a kisebbségi önkor-
mányzat ígéretet tett az esetleges 
kulturális és nyelvi nehézségek le-
küzdését segítő közvetítő rendőri 
intézkedés biztosítására.

rendőr–cigány 
együttműködés

salvador nyomában
A jelenleg Izlandon élő vár-

palotai festőművész, Mónos Jenő 
Salvador nyomában címmel kiál-
lítást rendezett az Inotai Közös-
ségi Házban, augusztus közepén. 
Az ünnepi megnyitón megtelt a 
faluház, sok régi ismerős, barát 
nézte érdeklődve a szürrealizmus 

jegyében készült színes képvilá-
gú festményeket. Németh Árpád 
polgármester, mint régi ismerős 
méltatta a művészt köszöntőjé-
ben, a zenei aláfestésről pedig a 
Földalatti Repülő Gyíkok két gi-
tárosa gondoskodott az ünnepi 
alkalmon.

lakossági fórumot tartott 
a Jobbik

az idei országgyűlési választások 
során első alkalommal kerültek 
a Parlamentbe a radikális Jobbik 
Magyarországért Mozgalom képvi-
selői. a párt várpalotai alapszer-
vezete is megméretteti magát az 
októberi önkormányzati választá-
sokon, minden választókerület-
ben jelölteket állítva.

  Lakossági fórumot hívott ösz-
sze a Jobbik Magyarországért Moz-
galom várpalotai alapszervezete, 
hogy bemutassa az önkormányza-
ti választásokon induló polgármes-
ter- és képviselő-jelöltjeit. Szeder-
kényi Attila, a kampánystáb tagja 
köszöntötte a megjelenteket, be-
szélt a Jobbik alapvető céljairól, 
értékelve Várpalota elmúlt négy 
évét, és kérte fel a jelölteket a be-
mutatkozásra. 

Máté József pártelnök, polgár-
mester-jelölt és a Kálvária városrész 

képviselő-jelöltje szólalt fel első-
ként, elemezve a párt helyi szerve-
zetének programját. Elképzeléseik, 
céljaik lényeges pontjai: az önkor-
mányzati képviselők visszahívható-
sága, az elmúlt időszak gazdálkodá-
sának felülvizsgálata, szükség ese-
tén elszámoltatás, az önkormány-
zati képviselők anyagi felelősséggel 
való tartozásának bevezetése, zárt 
ülések számának csökkentése, a la-
kosok szélesebb körű tájékoztatása, 
bevonása a döntéshozatalba, vala-
mint munkahelyteremtés, a vállal-
kozások támogatása. Máté József 
beszéde során kitért az elmúlt négy 
év általuk hibásnak ítélt döntései-
re, az előző városvezetés tevékeny-
ségének értékelésére. Ezt követően 
az egyéni bemutatkozások mellett a 
saját választókerületeikben tapasz-
talt gondokról, problémákról és az 
általuk elképzelt megoldásokról be-
széltek a képviselő-jelöltek.

a tÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú 
oktatás pályázata véget ért

lapunk 2008. novemberi számá-
ban tudósított először az okta-
tási rendszer helyi megreformá-
lásának tervéről, a kompetencia 
alapú oktatás bevezetését támo-
gató tÁMOP 3.1.4. pályázatról, 
melyen Várpalota város több in-
tézménye is indult. Ma már a pá-
lyázati forrásokból megújuló is-
kolák, óvodák az újfajta oktatási 
mód, valamint a korszerű tanesz-
közök előnyeiről számolnak be.

A Várkerti iskola adott otthont 
a TÁMOP 3.1.4. Várpalota Város 
Önkormányzatának innovatív in-
tézményei; kompetencia alapú ok-
tatás, egyenlő hozzáférés elneve-
zésű pályázat projektzáró rendez-
vényének augusztus végén.

– Az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektetett arra az elmúlt három 
évben, hogy a város fejlesztése ér-
dekében minél több forrást nyerjen 
– mondta rendezvényt megnyitó 
beszédében Németh Árpád polgár-
mester.  A megnyert összegeknek 
nem kevés részét, mintegy nyolc-

vanmillió forintot tett ki a kompe-
tencia alapú oktatás bevezetésére 
fordítandó pályázati pénzösszeg. 

A város három iskolájában és 
két óvodájában indulhatott el ta-
valy szeptemberben a kompetencia 
alapú oktatás a pályázat eredmé-
nyeként.   

A pályázati összeg lehetőséget 
biztosított új tananyagok beveze-
tésére, különféle tanulói progra-
mok szervezésére, pedagógus-to-
vábbképzések finanszírozására, a 
pedagógiai programok módosítá-
sára, valamint a tanulást segítő, a 
tananyagot élvezhetőbbé tevő tan-
eszközök megvásárlására.

A nem kevés időt és energi-
át igénylő projekt, a pedagógusok 
és diákok számára egyaránt újdon-
ságot ígérő oktatási módszer úgy 
tűnik meghozta a várt eredményt: 
bár akadtak itt-ott nehézségek a 
megvalósítás során, a pedagógu-
sok újfajta szemléletmóddal, a di-
ákok élménytelibb tanulási mód-
szerrel gazdagodtak. 

reMaN aNGéla
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a présház ablakán préselte át magát
Betöréses lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, az augusztus 

29-e és szeptember 2-a között történt Baglyas szőlőhegyi présházbetörés mi-
att. A tettes az ablakot felfeszítve jutott be a házba és különböző elektromos 
kerti gépeket tulajdonított el. Egy másik sértett présházának kamrájából au-
gusztus 29-30. között eltelt időben műszaki cikkeket lopott ismeretlen tettes 
az ablak betörését követően. 

sörözőbe jártak – zárás után
Szabálysértési értékre elkövetett betöréses lopás miatt indult eljárás is-

meretlen tettesek ellen, akik augusztus 16. és 17. között betörtek az egyik 
helyi sörözőbe, onnan üdítőt illetve szeszes italt tulajdonítottak el. 

Bodza – lopni könnyebb mint termelni
Lopás vétségének miatt indult eljárás egy 28 éves, és egy 33 éves vár-

palotai nő, illetve a 34 éves berhidai férfi társuk ellen, akik a sértett bodza-
ültetvényéről augusztus 19-én reggel hét órakor bodzát próbáltak lopni. A 
helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a tettesek az út felőli ke-
rítés részét vágták át, így jutottak az ültetvényre, ahol már nyolczsáknyi bo-
dzát szedtek össze. 

tükörből tolat, de nem néz bele
Közlekedési baleset történt Ősiben augusztus 19-én délelőtt, melyben 

egy 73 éves hölgy személyi sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó 48 
éves nő az egyik helyi söröző elől tolatott, és nem vette észre az úttesten 
bicikliző 73 éves hölgyet, akit az ütközés következtében az árokba lökött. A 
sérültet a helyszínen a mentőorvos ellátta, de további orvosi vizsgálatok el-
végzése céljából a veszprémi kórház ambulanciájára szállítottak.  

 Kacsázva menekült a tolvaj
Augusztus 21-én délelőtt berhidai sértett telefonon tett bejelentést a 

rendőrségre, mert ismeretlen tettes az éjszaka folyamán házának udvarából 
14 db kiskacsát tulajdonított el. 

Nem dísznek van a vasúti jelzés
Halálos kimenetelű baleset történt augusztus 21-én délután az egyik 

ösküi vasúti átjáróban. A személyvonat az átjárón szabad jelzésen haladt 
át, amikor Öskü irányából egy kerékpáros hajtott a sínekre. A járművel az üt-
közést elkerülni nem lehetett, a 49 éves hajmáskéri férfi a helyszínen életét 
vesztette. 

Kövess! – de távolabbról
A 8-as főúton történt közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőr-

kapitányságra augusztus 21-én késő délután. A balesetet okozó 59 éves nő 
Várpalota felől közlekedett Inota irányába, amikor az előtte haladó 37 éves 
férfi a személygépkocsijával forgalmi okból megállt. Mivel a nő nem tartot-
ta a megfelelő követési távolságot, a hirtelen fékezés ellenére sem tudott 
megállni, a másik kocsi hátuljának ütközött. A baleset során a vétlen jármű-
vezető – elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű személyi sérüléseket 
szenvedett.

BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

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

AKCIÓS LAKÁSHITEL

www.zircitakarek.hu 

*THM: teljes hiteldíj mutató 83/2010. (III25.) sz. kormányrendelet szerint. A THM megha-
tározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és 
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel 
kamatkockázatát. A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű 
ezért részletes információkért kérjük, keresse fel fiókjainkat.

Éves ügyleti kamat 7,0% 
Zárlati költség 0% 

THM* forint alapon 
11,74%–15,27% 

  Lakásépítés 

  Lakásvásárlás 

  Felújítás 

  Korszerűsítés 
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Könnyûzenei lexikon

Kontramodern 
Halmazállatok

1986-87 tavaszán-nyarán, egy hétfő délelőttön robbant be a zenetör-
ténetbe az akkor még csak Halmazállatok néven jegyzett zenekar. Ekkor 
lépett először színpadra a Soós Tamás – ének, szólógitár, Csáfordi Attila 
– billentyűk, ének, vokál, Katona Tamás – dob alkotta együttes. Szándé-
kosan ilyen lehetetlen időpontra lett tervezve a debütálás (Inota, Béke 
Művelődési Ház), a nagy tömegeket és a testszagot mellőzendő. Sok tag 
megfordult a a kezdeti szakaszban a Halmazállatokban, olyanok,  akik 
csak egy lépcsőfoknak használták a zenekart karrierjük építésében, így 
szerezve átszállójegyet a történelem villamosára (by S. T.) Két korszakra 
bontható a zenekar pályafutása: az Ulmai Gábor – ének, szöveg által ar-
tikulált avantgárd, bizottságos, neoprimitíves mondanivalóra, illetve az 
újabb, az avantgárd, az ipari és a punkzenei elemeket ötvöző soundra. Az 
utóbbi esetben már Kontramodern Halmazállatoknak (KH) nevezik (álta-
lában) magukat az aktorok, akik közül néhányan a Közép-kelet-európai 
Korrózió Központ (KKK) alapítói, s itt nem csupán zenével, de filmmel, 
színházzal, képzőművészettel is foglalkoznak. A zajforrások (általában) a 
következő személyek: Soós Tamás – ének, szólógitár, Csáfordi Attila – do-
bok, ének, kiáltás, sarokköszörűk, ívhegesztő, Csáfordi  Antal – basszusgi-
tár,   Kocsi Tamás  – dobok, Erdőháti Károly  – ének, szöveg, dobok.  

A korai Halmazállatoknál kiemelendő az 1. süttői punkfesztivál 1987 
nyarán, ahol is 1-2 fellépő együttes közül az egyik a (töredék) Halmazálla-
tok volt. A következő évben is jelen volt a Halmazállatok a fesztiválon, ahol 
majd száz punkegyüttes vett már részt, s oly nagy sikert arattak  a punkok 
Süttőn, hogy a rendőrség kijárási tilalmat rendelt el a faluban 22 órától. Itt 
a csúszások miatt nem került sor az együttes általi tömegsokkra.

A KH koncertjei közül kettőt emelnék ki. A 1990. januári veszpré-
mi illatkoncerten a zenészek nem csak zenei tudásukkal bódították el 
a nagyérdeműt, hanem a szokásos szokatlan eszköztáruk mellett (fém-
hordók, láncok, sarokköszörű, ívhegesztő) forralt híg disznótrágya illa-
tát  fújták be az értő közönség pánikszerűen menekülő sorai közé. A má-
jusi ajkai iparizene-fesztiválon egy  Skoda 120 L személyautót építettek  
fel a színpadra, amelyet előadásuk alatt a zenészek, a közönség egy ré-
sze, valamint Dinda (mv.) módszeresen szétvert. A járműmegsemmisülés 
hangjai egyesültek a KH zenei atmoszférájával. A koncertidőpontok kö-
zül néhány: 1988 (?) 07. 29., Várpalota: Halmazállatok; 1988. 11. 12., 
Ajka, Művelődési Ház, BND,  KH, Kulturlényekvagyunk vagy miau!!; 1989. 
04. 14. Várpalota, KISZ-ház.  Swynk és Társai (Ajka), KMH (Soós Tamás, 
Csáfordi Brothers, Varga Zsolt, Ulmai Gábor, …. Ákos, Szomszéd András, 
Erdőháti Károly); 1989. 05. 25.,  KISZ-ház: Halmazállatok, Macskabölcső, 
Lotti Blues Band, Blokád.; 1989. 10. 29., Budapest, Gazdagréti Közösségi 
Ház; 1990. 01. 30., Veszprém, ifjúsági ház pincéje: Halmazállatok szoná-
ta, zaj, szag, szemlátomás tiszta ciklus, ipari szexualitás, álom, feszült-
ség, élet.; 1990. 05. 04. Ajka, ipartelep. Iparizene-fesztivál. Felléptek 
(többek között): Dzsaszta Minit, Modern Halmazállatok, Máyusi Kalapács; 
1990. 11. 17., Pétfürdő, Művelődési Ház. KH, Bledh Penh, MASH, Force, 
Spóra; 1990. 12. 01. Ajka, ÁFÉSZ-bemutatóterem. Dzsaszta Minit és a KH 
és a KKK kiállítással, színházzal egybekötött koncertje (A-moll köszörű-
verseny).; 1992. 03. 06., Nagy Gyula Galéria. Korrózió Központ, kiállítás, 
akció; 1992. 05. 15., Sümeg, Alternatív Klub, KH; 1993. 04. 10., Pét, Olaj 
Művelődési Ház. Rockfesztivál. Chiron, Doc, Shakespeare, Kocc Band, Hal-
mazállatok, Borning 91, Hollywood’s  New Blood 

Tagok
Soós Tamás – ének, szólógitár, zkv.
Csáfordi Attila – dobok, vokál, sarokköszörűk, ívhegesztő, vasipar
Csáfordi  Antal – basszusgitár
Kocsi Tamás  – dobok
Erdőháti Károly  – ének, szöveg, dobok 

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.
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Raveczky üvegezés
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, kated rál
üvegek, dróthálós, hőszigetelt üvegek, tükör.

8100 Várpalota, Veszprémi út 7. (hátul)
Tel./fax: 88/470-254  Mobil: 70/3637-137

raveczky.mtt.hu
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 szeptember 23-án 
jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: szeptember 18., 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

Kiemelt termékeink forgalmazásához 

munkatársat keresünk 
alkalmazotti jogviszonyba.

Elvárás: diploma vagy érettségi. Kereskedelmi 
tapasztalat, egészségügyi végzettség elõny.

Információ: 06-30-3122722
Önéletrajzot sc23@uniqa.hu címre várjuk.

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

Józan dűlőben 1000 nm-es kert eladó, beke-
rítve, termő gyümölcsfákkal, szőlővel, 
pincével, ráépíthető présházzal, szer-
számos, WC, zuhanyzó. Villany bekötve. 
70/250-4608, 88/473-449

eladó Várpalotán a városközpontban (Tán-
csics utcai) 56 nm-es 2 szobás, részben 
felújított 4. emeleti erkélyes, jó pano-
rámájú lakás. Érdeklődni a 30/857-5865 
számon, délután 15–19 óra között.

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

sürgősen eladó egy 86 nm-es családi ház Pét-
fürdőn a Berhidai úton. Érd.: 70/571-4356

Várpalotán a Rákóczi úton 54 nm-es fsz-i, er-
kélyes  hőmennyiségmérős panellakás el-
adó vagy kiadó. Érd.: 30/346-1670

eladó Várpalotán 1 szobás hőmennyiségmérős 
panellakás vagy elcserélhető 2 szobásra ér-
tékegyeztetéssel. Érd.: 70/240-6347

eladó a Barátság Horgászegyesület  (volt 
Rendőr-tó) területén két tulajdonrész, 
6-os stéggel. Érd.: 30/956-0761

Kiadó
Várpalotán a Szabolcska utcában garázs el-

adó. 70/277-8989
Kiadó bútorozatlan, felújított 2 szobás la-

kás a Tési-dombon, 1 hónap kaucióval, 
30 000 Ft+rezsi. Ugyanez a lakás eladó 
6,5 M Ft-ért. Érd.: 20/986-5193

Várpalotán a Rákóczi-telepen garázs kiadó. 
70/277-8989

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kollé-

gát keresek. Német nyelvű 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
Idősek, betegek masszírozását, kimozgatását 

vállalom. Lazító masszázs mindenkinek. 
Házhoz megyek. Érd: 06-20/9862-103 

Fundamenta lakáskassza. Érd.: 30/356-1589
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

Ingyen elvihető körfranciaágy, ha megveszel 
mellé 20 000 Ft-ért egy kihúzhatós kana-

pét. Számítógépes sarokíróasztal eladó, 
10 000 Ft. Érd.: 30/9939-438

antik jellegű ülőgarnitúra 2 fotellel eladó 
30 000 Ft,  könnyűszerkezetes bőr 3 ré-
szes ülőgarnitúra 15 000 Ft, szekrénysor 
20 000 Ft-ért, sarok kihúzható ülőgarni-
túra 15 000 Ft.  Érd.: 20/986-5193

eladó szőlőprés, daráló, RK 02 kapáló, fű-
nyíró, 6 kW-os hőtárolós kályha, 120 
l-esbojler, új Bramac cserép antik hódfar-
kú. 88/371-888

eladó építőanyagok, kéziszerszámok, ter-
ménydaráló, hűtő, szekrénysor. 20/541-
9705

szőlőprés 120l-es eladó. 35 000 Ft. 30/265-
3696

Pannonia, Csepel, Danuvia motorkerékpár 
alkatrészeket keresek megvételre. Min-
den érdekel. Valamint 3 lábú kézi hajtású 
légoltalmi szirénát. Kiss Kálmán 20/442-
7303

Berhidán albérlőtársat keresek. 70/548-8675
MsI számítógép eladó, nyomtató, bútor, szo-

banövény. 20/508-4877.
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Indul a bajnokság
a hétvégén megkezdi szereplé-
sét a Várpalotai Bányász sK ké-
zilabdacsapata az NB I/B  Nyu-
gati csoportjának 2010/2011-es 
küzdelmeiben. Bándli Gyulát, a 
VBsK elnökét rövid áttekintésre 
kértük a nyáron történt változá-
sokról és az előttünk lévő sze-
zon terveiről.

– A nyáron Kiss Szilárdot az ad-
digi segítője, Török Lajos váltotta a 
kispadon.

 – A csapat életében nem jelen-
tett törést a váltás, teljesen logi-
kus döntés volt az egykori kiváló 
válogatott játékos vezetőedzőnek 
történő kinevezése.

– A játékoskeretben milyen vál-
tozások történtek?

– Paic Róbert, Selymes Attila, 
Halász Levente és Tolnai Péter tá-
voztak a csapattól. Érkezett Ko-
vács Sándor kapus Ajkáról, Bár-
dos Gergő Veszprémből és Szöllősi 
Balázs Balatonfüredről. Nyári Ta-
más kapus, Devecseri Ádám és 
Kiss Balázs személyében három 
saját nevelésű játékos is felke-
rült a felnőttkeretbe. Továbbra 
is az együttes rendelkezésére áll 
Cziráki Zsolt. Az ifjúsági csapat 
irányítását a felnőttcsapat kapus-
edzője, Szedlák Tamás vette át.

– Hogyan zajlott a csapat felké-
szülése?

– Egy nagyon kemény héthetes 
felkészülés van a csapat mögött. 
Összesen 14 felkészülési mérkő-
zést játszottunk, melyeket nagyon 
jó eredménnyel zártunk, bizonyít-
ja ezt a Cell-kupa és a Bányász-
kupa megnyerése is. Mindenki na-
gyon komoly munkát végzett, az 
új játékosok fokozatosan épültek 
be a csapatba. Az együttes jó fi-
zikai állapotban várja a rajtot, a 
taktikai variációs lehetőségek is 
bővültek, gyorsult a játékunk. Ki-
jelenthetjük, hogy az új vezető-

edzővel a gárda nagyon eredmé-
nyes felkészülésen van túl. 

– Milyen célkitűzéssel vág neki 
az együttes a hétvégén rajtoló baj-
nokságnak?

– Az előző év eredményei és 
a felkészülésünk alapján az első 
hatba várjuk a csapatot. A fiatal, 
jól felkészített, motivált gárdától 
ez reális elvárásnak tekinthető.

– Szakosztályok tekintetében 
hogyan áll jelenleg a klub?

– A kézilabdázók a hétvégén 
kezdik meg szereplésüket az NB 
I/B-ben. A labdarúgók idén is az 
NB III-ban szerepelnek, mellet-
tük a karatésok és az ökölvívók is 
folyamatosan végzik munkájukat. 
Szakosztályainkban közel három-
száz igazolt sportoló versenyez. 
Továbbra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk az utánpótlás-nevelésre, 
ami sportiskolai képzés kereté-
ben a Várpalotai DSE-vel életben 
lévő együttműködésünk alapján, 
a Nepomuki Szent János Katolikus 
Iskola közreműködésével történik. 
Ez az utánpótlás-nevelés jelenti 
a várpalotai sport jövőjét és bá-
zisát. Itt szeretném megemlíteni, 
hogy továbbra is várjuk a gyerme-
kek jelentkezését a sportiskolánk 
korosztályos csapataiba, illetve 
valamennyi szakosztályunkba.

– Az őszi helyhatósági válasz-
tások hogyan érinthetik a klub éle-
tét?

– Az idén 83 éves VBSK a város 
legnagyobb létszámú civil szerve-
zete, a várpalotai sport alapegysé-
ge és szakmai műhelye. Őszintén 
bízunk benne, hogy az októberben 
felálló új városvezetéssel is sike-
rül a jó együttműködést fenntar-
tani. Továbbra is számítunk leg-
nagyobb támogatónk, Várpalota 
Város Önkormányzata változatlan 
mértékű támogatására.

Bérczes VIKtOr

Megvan az első 
győzelem!

A Morello.hu-VBSK labdarúgó-
csapata az első fordulóban ha-
zai pályán a Lipóttól elszenvedett 
vereség után Szombathelyre uta-
zott, ahol a Haladás második csa-
patával szemben súlyos vereség-
be szaladt bele (Haladás II.–VBSK 
8:0). A következő fordulóban a 
Mosonmagyaróvár gárdája látoga-
tott városunkba. A mérkőzésen a 
Bányász szerzett vezetést Wellesz 
révén. Nem sokkal később Pavelka 
kiállítása miatt tíz emberre fo-
gyatkoztak a hazaiak, amit a ven-
dégek ki is használtak, három gól-
lal terhelve meg a palotaiak háló-
ját. A Várpalota azonban nem adta 
fel, küzdött-hajtott, Humli révén 

a 89. percben a szépítés is sike-
rült, izgalmassá téve ezzel a talál-
kozót. Az egyenlítés elmaradt, így 
a vendégek távozhattak a három 
ponttal (VBSK–MTE 1904 2:3). A 
bajnokság negyedik fordulójában 
Tapolcára látogatott a csapat. A 
két addig még nulla pontos gár-
da találkozóján a VBSK Hardi 91. 
percben szerzett találatával sike-
rült megszerezni a győzelmet, el-
mozdulva ezzel a tabella utolsó 
helyéről (Badacsonytomaj-Tapolca 
FC–VBSK 0:1). A Bányász legköze-
lebb szeptember 11-én 16.30-kor 
hazai pályán a Sárvár együttesét 
fogadja.

Bérczes

Augusztus végén Várpalotán került megrendezésre a Bányász-kupa 
2010 elnevezésű kézilabdatorna. A négy NB I/B-s csapatot felvonul-
tató viadalt a hazai pályán játszó Várpalotai Bányász nyerte, a Cell-
kupa megnyerése után immár második tornagyőzelmét aratva a nyári 
felkészülési időszakban. Elődöntők: VBSK–FTC II. 28:26, Alba Regia–
Százhalombatta 34:29, a 3. helyért: Százhalombatta–FTC II. 31:30, 
Döntő: VBSK–Alba Regia 30:23.

Heidrich Péterre 
emlékeztek

a Black Horses csapata nyerte az 
idei Heidrich Péter-emléktornán 
megrendezett kispályás fociku-
pát a Gál Gyula Városi sportcsar-
nokban.

A rossz időjárás sajnos teljesen 
átrendezte az augusztus végén 
harmadik alkalommal, a nagysze-
rű testnevelő és labdarúgó tiszte-
letére megrendezett emléktorna 
programsorozatát. Ennek ellenére 
nagyon sok sportoló és sportked-
velő döntött úgy, hogy tisztele-
tét teszi a rendezvényen, melyen 
végül rendkívül jó hangulat kere-
kedett. A füves pályára tervezett 
kispályás bajnokságot délelőtt 
tartották a sportcsarnokban. A 
kőkemény, de jó hangulatú verse-
nyen a Black Horses csapata vég-
zett az első helyen, második lett a 
San Síró, a dobogó harmadik fokát 
pedig a Balogh Bt. foglalta el.

Délután kezdődtek a szóra-
koztató programok, vetélkedők, 
ügyességi játékok. A résztvevők-
nek lehetőségük nyílt pingpong-
ban és kötélhúzásban megméret-

tetni magukat. A versenyeket kö-
vetően sportolók, nézők és fellé-
pők együtt vonultak fel a csarnok 
emeletére, hogy megtekint-
sék Pongó József és Aldó, négy-
éves németjuhásza bemutatóját a 
Marathon Tömegsport és Környe-
zetvédő Egyesület kutyaszakosz-
tálya képviseletében. Többek közt 
bemutatták a kézjelekkel törté-
nő kommunikációt és fegyelmező 
munkát, majd a nézők bevonásával 
szagminta alapján különböző ne-
hézségű feladatokat kellett meg-
oldania a fiatal németjuhásznak, 
melyet minden alkalommal kitűnő-
en teljesített, learatva ezzel a né-
zők ámulatát és tetszését. Később 
a különböző stílusú táncelőadások 
közül lehetett válogatni. Hatal-
mas sikert aratott a Black Dance, 
a Queen Dance, a Crystal Fitness 
TSE valamint a Ri-Sza Tánccsoport 
retró dalokra koreografált műsora. 
Késő este a programsorozat zárá-
saként amatőr ifjú tehetségek mu-
tatkoztak be a sportcsarnokban, 
fellépett a Periféria, a Liquid Silk 
és a MásszemszöG együttese. 



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

féle laminált padló

laminált
padló

5 különbözõ színû

7 mm vastagságú

31-es kopásállóságú

Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.
További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.

Az akció szeptember 1-tõl 18-ig, illetve a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõek.

1390 Ft/m2

Csak 

szeptember 

18-ig!


