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Ha valaki olvasta, talán em-
lékszik még Milan Kundera A lét 
elviselhetetlen könnyűsége című 
korszakalkotó regényére, melynek 
címe arra a jellemző életérzésre 
utal, ami a fejlett nyugati demok-
ráciákban telepszik rá az ember-
re, akinek látszólag mindene meg-
van, de még sincs semmije. Hiszen 
nincsenek kötődései, nincsenek 
céljai, így küzdenie sincs miért. 
Ellenben Kelet-Közép-Európában 
az embernek sorsa van. Itt bezzeg 
mindenért meg kell küzdeni a böl-
csődétől a koporsóig – mondhat-
nánk fekete humorral. Abszurdan 
hangzik, de hallgassanak bele az 
orvosi rendelők, kórházak folyosói 
beszélgetéseibe, azt fogják halla-
ni: „jaj, csak addig meg ne hall-
jak, amíg az adósságaim ki nem fi-
zetem”. Eladósodott az ország. De 

miért? Többnyire nem holmi lu-
xuscikkekért, hanem az alapvető 
létszükségletekért. Azért mert az 
átlagember fizetéséből nem lehet 
megélni. Ez sokáig nem tűrhető. 
Pláne, hogy látjuk, a szomszéd-
ban, a szintén EU-tagországban 
a takarító is többet keres, mint 
nálunk egy tanár vagy mérnök. 
A szupergazdag kiváltságosokról 
nem is beszélve, akik rátelepedtek 
az ország gazdaságára.

Előttünk a helyhatósági vá-
lasztások, amelyekkel éppen ide-
je lenne már befejezni a valóságos 
rendszerváltást, ideje lenne már 
olyan helyi vezetőket és tisztség-
viselőket választani, akik valósá-
gosan is képesek Magyarországot 
beléptetni a fejlett nyugati de-
mokráciák sorába. Oda, ahol nem 
kell filléres gondokkal szembesül-

nünk nap mint nap, mert aki akar, 
az dolgozhat, és ezért rendesen 
megfizetik. Meg kellene már sza-
vaznunk azt a világot, ahová nem 
a szemetet hordják nyugatról, ha-
nem ahová tudásért és fejleszté-
si ötletekért, netalán gyógyulá-
sért, vagy pihenni jönnek. Mind 
a tízmillió magyar állampolgár 
abban érdekelt, hogy legyen már 
vége a nemzet legalantasabb 
vadkapitalista módszerekkel va-
ló kivéreztetésének! Ne lophassák 
szét az állam maradék vagyonát, 
a javára már úgyis keresztet vet-
hetünk. Olyan tehetséges embe-
rekre kellene szavazni, akik olyan 
körülményeket teremtenek ebben 
az országban, megyében, ebben a 
városban, amelyek képesek előse-
gíteni, hogy a hazai kis vállalko-
zások megerősödjenek, jelentős 

cégekké növekedhessenek. Tudják 
mi volt a Nokia, mielőtt vezető 
high-tech világcéggé lépett volna 
elő? Gumicsizmagyár. De ehhez az 
kellett, hogy Finnország huszonöt 
évvel ezelőtt eldöntötte, az okta-
tásba fektetnek mindent, amelyet 
teljes mértékben ingyenessé tet-
tek, a bölcsődétől az egyetemig. 
Erről van szó. A tudásipar Magyar-
ország számára is az egyetlen le-
hetőség, hogy megváltsa jegyét a 
fejlett demokráciába. Erről is sza-
vazunk most helyi szinten, s ez-
zel együtt a gyerekeink jövőjéről, 
hogy ne kelljen külföldön, ottho-
nuktól több ezer kilométerre mun-
kát keresniük, hogy tisztességgel 
megélhessenek. Boldogulhassa-
nak velünk együtt, itthon.

Balassa Gellért

az október harmadikai választás tétje
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Drótposta
Köszönöm Szabó P. Csaba igazgató úrnak, hogy kérésemre letakaríttatta 

a könyvtár tetejét. Jaj, most jut eszembe, hogy ő csak ígérte! Arany 
József kérésem után egy nappal megcsináltatta. Nekik köszönik azok a 
földszinti lakók, akiknek ablakán az egészségre káros bitumenes szem-
csék a lakásban landolnak. Ficzere Margit 30/423-7061

Köszönjük a városi médiának (tévé, újság), hogy bemutatták a jelölteket. 
Sokat segítenek a döntésben. 30/7239-369

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Jubileumi 
bányásznap

Már csak emlékezhetnek, mégis 
nagyon erős a hagyományőrzés, 
a kapcsolat a volt várpalotai bá-
nyászok között, akik az idén ju-
bileumi bányásznapot ünnepeltek 
szeptember első hétvégéjén, a 25. 
Várpalotai napok keretén belül. 
Hatvan évvel ezelőtt, 1951-ben 
tartották meg először az ünnep-
napot, amely a bányászok számára 
a mai napig nagy jelentőségű. 

A bányásznap reggelén évekkel 
ezelőtt nagy hagyománya volt a 
Rákóczi-telepen induló zenés éb-
resztőnek, melyet a Várpalotai Bá-
nyász Fúvószenekar adott a város 
lakosságát nagy számban érintő 
ünnepnap alkalmával. Idén elő-
ször elevenítették fel ezt a szép 
hagyományt: a Szent Borbála té-
ren gyülekeztek a fúvósok és az 
ünneplő közönség szeptember 4-e 
reggelén, a zeneszó és a megem-
lékező gondolatokat követően 
Várpalota Város Önkormányzata, 
Petrozsény város, a Bányászha-
gyományok Ápolásáért Egyesület, 
a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 
és Klub, valamint a Rákóczi-telepi 
Baráti Kör képviselői megkoszo-
rúzták a Szent Borbála-emlékmű-
vet. A bányásznap a Jó Szerencsét 
Művelődési Központban folytató-
dott, Lucza Sándor bányász-fes-
tőművész kiállításmegnyitójával. 
Pócsik József, a Bartos Sándor Ál-
talános Iskola igazgatója méltat-
ta a képeket, és beszélt az alkotá-
sokról, azok születéséről. 

„Szerencse fel, szerencse le, 
ilyen a bányász élete...” – hang-
zott fel számtalanszor a sok-sok 
évtized alatt a bányászok számára 
oly ismert Bányászhimnusz, mely-
lyel a művelődési ház színházter-
mében tartott megemlékezés is 
megkezdődött. – 1951-ben, em-
lékezve egy tatabányai csendőr-
sortűzre, és az előző évben, a 12-
es aknán bekövetkező súlyos bal-
esetre, határozta el a kormányzat, 
hogy bányásznapi megemlékezést 
vezet be – idézte fel Hermann 
György nyugalmazott bányamér-
nök, aki a továbbiakban beszélt a 
bányászat történetéről és jelenle-
gi helyzetéről. A bányászat múlt-
járól, a bányamunka nehézségei-
ről emlékezett meg dr. Buzási Ist-
ván nyugalmazott bányamérnök 
ünnepi beszédében, és kiemelte, 
hogy a bányásznap bevezetésével 
alapvető váltás történt a szemlé-
letben: emberközpontúvá tette a 
bányászok életét, és elismeréssel 
adózott a megerőltető föld alatti 
munka iránt. Az ünnepség továb-
bi részében 50, 60 és 65 éves ju-
bileumi szakszervezeti emléklapot 
vehettek át az idős bányászok. A 
megemlékezés szerves része volt, 
ahogy minden évben, a koszorú-
zás, mellyel az elhunyt társak előtt 
rótták le tiszteletüket a megemlé-
kezők. A jubileumi bányásznap a 
délután folyamán a Rákóczi-telepi 
Tagiskola tornacsarnokában foly-
tatódott sportkupával.

GÁGó

Koszorúztak: Várpalota Város Önkormányzata, Bányász Nyugdíjas 
Klub és Szakszervezet, Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület, 
Várpalotai Bányász Öregfiúk Baráti Köre, Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Szövetség, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, 
Faller Jenő Szakképző Iskola, Gábor Áron Nyugállományúak Klub-
ja, Rákóczi-telepi Baráti Kör, Bányászattörténeti Gyűjtemény és a 
Szindbád Nonprofit Kft. képviselői.

Olasz testvérvárosunk: 
Grottazzolina

Grottazzolina és Várpalota városok 
között létrejött testvérvárosi szer-
ződés aláírására került sor Várpa-
lotán, szeptember 4-én, az idei 
Várpalotai napok alkalmával. a két 
város évtizedes kapcsolata ezzel a 
szerződéssel még tovább mélyül-
het, előbbre mozdítva ezzel a ma-
gyar és az olasz nép fennálló ba-
rátságát és egymás megismerését. 

Az aláírás alkalmával megje-
lent Grottazzolina város delegáció-
ja, Mariano Ambrogi, Grottazzolina 
polgármestere, Giancarlo Fermani, 
Várpalota díszpolgára, Porto San 
Giorgio város képviseletében, a 
TEMA Nemzetközi Szervezet elnöke, 
Robert Schmid, Várpalota díszpolgá-
ra, Wolfsberg város képviseletében, 
valamint Kacsóh Roland és And-
rás József Petrozsény testvérváros 
képviseletében. Az ünnepségen je-
len volt Talabér Márta országgyűlési 
képviselő, Németh Árpád, Várpalota 
város polgármestere, Katona Csaba 
alpolgármester, valamint Várpalota 
kistérségéből érkezett polgármeste-
rek, illetve a városvezetés tagjai. 

– Maratoni futóknak köszönhető-
en indult el ez a kapcsolat, a hosz-
szú évek alatt a TEMA Hungaria ke-
retein belül is tevékenykedett együtt 
Grottazzolina és Várpalota, míg végül 
eljutott odáig, hogy a mai napon hi-
vatalossá válhat a két város együtt-
működése – mondta Talabér Márta 

ünnepi köszöntőjében. Németh Ár-
pád beszédében kiemelte, hogy a 
Grottazzolina és Várpalota közöt-
ti kapcsolat 2001-ben jött létre, az 
akkori városi és a környező telepü-
lések vezetőinek e területen végzett 
munkáját vette át örökségként és 
fejlesztette tovább a jelenlegi veze-
tés. Hangsúlyozta történelmünkben a 
régmúltra visszanyúlóan felfedezhe-
tő kapcsolatainkat az olasz néppel, 
amely mindig gyümölcsöző volt.

 Mariano Ambrogi szintén öröm-
mel üdvözölte a testvérvárosi szer-
ződés aláírását. Elmondta, hogy 
azért is jelentős lépés ez a két város 
életében, mert lehetővé válik euró-
pai uniós forrásokhoz közös pályáza-
tok benyújtása gazdasági és kultu-
rális területeken. – Nagy örömömre 
szolgált, hogy még alpolgármester-
ként, 1999-ben megismerhettem vá-
rosotokat. A hosszú évek alatt lehe-
tőségem volt részt venni különböző 
közös rendezvényeken, amelyek so-
rán született meg a kölcsönös tisz-
teleten, a személyes barátságokon 
alapuló szoros kapcsolat – beszélt 
a két városról Grottazzolina polgár-
mestere. A többéves barátság ered-
ményeként megszületett testvérvá-
rosi szerződés ünnepélyes aláírását 
követően a két polgármester egymás 
megbecsülése kifejezéseképpen vá-
rosukat jelképező ajándékot adott át 
egymásnak, megpecsételve az ünne-
pi alkalmat.
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Miniszteri látogatás és Kossuth-emlékünnep
szeptember 14-én tett látogatást 
dr. Hende Csaba, a Magyar Köz-
társaság honvédelmi minisztere 
a várpalotai Magyar Honvédség 
Bakony Harckiképző Központnál, 
ahol bemutatóra és állománygyű-
lésre is sor került. szeptember 
17-én pedig emléktáblát avattak  
a laktanyában a névadó Kossuth 
lajos tiszteletére.

Az alakulat katonai tisztelet-
adással fogadta Hende Csaba mi-
nisztert a Szimulációs Gyakorló 
Központban. A katonai rendezvé-
nyen részt vett Benkő Tibor altá-
bornagy, a Honvédelmi Minisztéri-

um Honvéd Vezérkar főnöke, Talabér 
Márta, a térség országgyűlési kép-
viselője, Domján László dandártá-
bornok, a Magyar Köztársaság Ka-
tonai Biztonsági Hivatal főigazga-
tója, Kovács József vezérőrnagy, az 
MH Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnoka, dr. Szarka Gábor, a 
Honvédelmi Minisztérium kabinet-
főnöke, Lőrinc Kálmán nyá. vezér-
ezredes, a Honvédelmi Minisztéri-
um főtanácsadója és Németh Ár-
pád, Várpalota város polgármeste-
re. Fürst Tamás ezredes, a MH BHK 
parancsnokának jelentését követő-
en a katonai szervezet Szimulációs 
Gyakorló Központjának bemutatá-

sára került sor. Hende Csaba megte-
kintette a MILES rendszer gyakorla-
ti bemutatóját, majd állománygyű-
lést tartott az alakulat részére.

Szeptember 17-én avatta fel 
ünnepélyes keretek között a Ma-
gyar Honvédség várpalotai alaku-
lata Kossuth Lajos születésnap-
jának 208. évfordulója alkalmá-
ból a Kossuth-emléktáblát. A ka-
tonai szervezet főbejáratánál, a 
Kossuth-falon került elhelyezésre 
Nesó Sándor iparművész alkotása, 
melyen Kossuth arcképe és a Ba-
kony Harckiképző Központ címe-
re látható. A faragásokat az ipar-
művész e nemes napra felajánlot-

ta az alakulat részére. Az emlék-
falnál koszorút helyezett el Fürst 
Tamás ezredes, a MH Bakony Harc-
kiképző Központ parancsnoka, Né-
meth Árpád, Várpalota polgármes-
tere, Kedves Albert, a Faller Jenő 
Szakképző Iskola igazgatóhelyet-
tese, valamint Balaskó Krisztina a 
HODOSZ, Dobszai József, a Határ-
őr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete 
nevében. A koszorúzást követően 
Fürst ezredes köszönetét fejezte ki 
Németh Árpád polgármesternek az 
eddig végzett áldozatos munkájá-
ért, mellyel hozzájárult a város és 
az alakulat között létrejött szoros 
és hatékony együttműködéshez.

elbúcsúztak a képviselők
a négy évig működő képviselő-
testület utolsó rendes ülésére 
került sor szeptember 9-én. az 
ülés végén Németh Árpád pol-
gármester mindenkinek megkö-
szönte a város működéséért és 
előrehaladásáért végzett mun-
káját, az együtt töltött négy 
éves időszakot, és megemléke-
zett az elhunyt Heidrich Péter 
és a más településre költözött 
Hegyesi János volt képviselőtár-
sakról is.

A testületi ülés első felében 
oktatást, sportot, szociális terüle-
tet, közterületeket, önkormányza-
ti tulajdonú lakásokat érintő ren-
deletek felülvizsgálata került el-
fogadásra. Az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló rende-
let további módosítása vált szük-
ségessé a folyamatos gazdálkodás 
és egyéb kapcsolódó intézkedések 
miatt, amelyet hosszabb megvi-
tatást követően végül elfogadott 
a testület, illetve előterjesztésre 
került az önkormányzat gazdál-
kodásának első félévi helyzetéről 
szóló tájékoztató is. A képviselő-
testület Várpalota város helyi zaj-
védelemének szabályairól szóló új 
önkormányzatirendelet-tervezetét 
elfogadta, és további átdolgozás-
ra alkalmasnak tartotta, és első 
olvasatban elfogadta a helyi kör-

nyezet védelméről szóló rendelet 
szükségessé vált átdolgozását is.

Megtárgyalták az Egészséges 
Palotáért Egyesület hul la dék meg-
elő zésre vonatkozó indítványát, 
és a szakember által elkészített 
Javaslatok Várpalota város nul-
la hulladék tervezéséhez 2010–16 
időszakra című dokumentációban 
foglaltakat, annak, a jövő évben 
esedékes hulladékgazdálkodási 
terv felülvizsgálata során történő 
figyelembevételét elviekben tá-
mogatták.

Több napirendi pont is érin-
tette az oktatás területét. Az ön-
kormányzat az idén is vállalja, 
hogy csatlakozik a szociálisan rá-
szoruló várpalotai felsőoktatási 
hallgatók támogatására irányu-
ló Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz, amelyben már 2001 óta 
részt vesz. Megszavazásra került 
a közoktatási intézményvezetők 
kiemelt munkavégzéséért, a lel-
kiismeretes vezetői munkáért já-
ró keresetkiegészítése. A képvise-
lő-testület szakértői vélemény is-
meretében jóváhagyta a Kölyökvár 
Napközi Otthonos Óvoda minőség-
irányítási programjának a kompe-
tencia alapú oktatás pályázatával 
kapcsolatosan szükségessé vált 
módosítását, valamint a Dúdoló 
Napközi Otthonos Óvoda és a Szi-

várvány Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde módosított nevelé-
si programját. A nyár folyamán az 
Országgyűlés többször módosítot-
ta a közoktatásról szóló törvényt.   
A Bán Aladár Általános Iskolában 
a nevelőtestület arról döntött, 
hogy már az idei tanévben szeret-
nék bevezetni a módosításokat a 
pedagógiai programban, amelyhez 
a város képviselő-testülete hozzá-
járult.

Téma volt a közfoglalkoztatás 
kérdése is. A közfoglalkoztatás-
szervezők munkaszerződése 2010. 
december 31-én lejár, Katona Csa-
ba alpolgármester javaslatot tett 
arra, hogy biztosítva a tovább-
foglalkoztatást, a szervezőfeladat 
elvégzésének folyamatosságát a 
2011. évi költségvetésben az ön-
kormányzat emelje meg a polgár-
mesteri hivatal létszámát a két fő 
közfoglalkoztatás-szervezővel. A 
testület az indítványt támogatta. 
Módosult a közfoglalkoztatás ha-
tékony megvalósításának biztosí-
tása céljából decemberben egy-
éves időtartamra elfogadott köz-
foglalkoztatási terv is. 

Az önkormányzat az év ele-
jén közreműködői szerződést kö-
tött dr. Aschenbrenner Zsuzsan-
na gyermekorvossal az 1. számú 
gyermekorvosi praxis ellátására, 
és ideiglenes működési engedélyt 

kapott 2011. február 1-jéig, ame-
lyet az ÁNTSZ egy évre adhat ki. Ez 
idő alatt az önkormányzatnak vég-
leges módon meg kell oldania az 
orvosi ellátást. A biztosított gyer-
mekek száma az utóbbi időszak-
ban emelkedett. A testület meg-
szavazta, hogy a körzet működ-
tetésére feladatátvállalási szer-
ződést kössön dr. Aschenbrenner 
Zsuzsannával. 

Hosszas megelőző vizsgálat, 
helyszíni szemlék után végül el-
fogadásra került: az Inota Készen-
léti lakótelepi közterület megne-
vezésű ingatlanon lévő állattartó 
ólak közül az önkormányzat 2011. 
augusztus 31-ig azok fennmaradá-
sát engedélyezi, amelyek bérlőjé-
nek használatidíj-hátraléka nincs, 
valamint az ól állapota az előírá-
soknak megfelel.

Az ülés során a testület elé ke-
rültek az ápolóotthon, a Szindbád 
Nonprofit Kft. beszámolója, a Vár-
palotai Közüzemi Kft. Inota falu-
ban elvégzett munkáiról, valamint 
a Várpalota Városi Televízió műkö-
déséről, a szociális és gyermekvé-
delmi támogatások első félévi fel-
használásáról szóló beszámolók, 
illetve tájékoztatás a fiatal háza-
sok első lakáshoz jutásának támo-
gatására biztosított költségvetési 
keret elosztásáról.

GÁGó aNIta
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Miniszter a kórházfejlesztésről
2007. január elsején szűnt meg 
városunkban az aktív kórházi el-
látás, most azonban az elnyert 
csaknem 800 millió forintos ösz-
szegű támogatással olyan szin-
tű fejlesztési lehetősége adódik 
Várpalotának és a kistérségnek, 
amely minőségében nagy előre-
lépést jelenthet. e témában tar-
tottak szeptember 21-én sajtó-
tájékoztatót, amelyen dr. réthe-
lyi Miklós nemzeti erőforrás mi-
niszter is jelen volt.

– Várpalota városa elnyerte az 
emelt szintű járóbeteg-szakellá-
tás központjának kialakítására le-
hetőséget nyújtó pályázatot – je-
lentette be Talabér Márta ország-
gyűlési képviselő, megyei alelnök, 
és köszönte meg a pályázat sike-
rében közreműködők munkáját. Dr. 
Réthelyi Miklós, aki Talabér Márta 
meghívására érkezett Várpalotára, 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
mennyire szükséges és fontos a 

fejlesztés az egészségügy terüle-
tén, ezzel a pályázattal a város és 
a környék egészségügyi ellátásá-
ban egy lényeges lépés fog végbe-
menni. – Az lenne az ideális, ha a 
háziorvosi ellátás, a szakrendelé-
sek az egészségügyi ellátás nagy 
részét elvégeznék. Szükséges egy 
megfelelő egészségügyi ellátó-
rendszer kialakítása, ahol az ala-
poknál van a hangsúly, a fejlesz-

tés előterében a háziorvosi ellátás 
és a szakrendelők munkája áll. A 
pályázat ezt fogja tudni fejleszte-
ni – közölte a miniszter.

Dr. Tóth Ildikó, a Palotahosp 
Kft. ügyvezető igazgatója a sajtó-
tájékoztató során elmondta, hogy 
óriási dolog fog megvalósulni Vár-
palotán, hiszen eddig három kü-
lönböző helyen, feltételrendszer 
közepette folyt a betegek gyógyí-

tása, kezelése, a pályázati projekt 
megvalósulása nyomán a beteg 
egy épületben minden szakrende-
lést meg tud majd látogatni. Kife-
jezte azt is, hogy fontosnak tart-
ja: az egészségügyi ágazat szakér-
tői elkötelezettek az egészségügyi 
rendszer átalakítása vonatkozásá-
ban, majd részletezte a projektet, 
a megvalósuló fejlesztéseket. A 
tájékoztató során Németh Árpád 
polgármester is megköszönte az 
érintettek munkáját, amely hozzá-
járult a pályázati sikerhez, és be-
szélt a pályázat elnyerésének fo-
lyamatáról is. – Olyan emelt szintű 
járóbeteg-ellátás lesz, amely ma-
gas színvonalú szolgáltatásaival 
nagyban fogja megkönnyíteni a 
betegek helyzetét – hangsúlyozta 
a polgármester. 

A sajtótájékoztatón a kórház 
dolgozói is részt vettek, hogy első 
kézből értesülhessenek a fejlesztés 
részleteiről. a. H.

FOtó: VarPalOtaI.Hu

Dr. TóTh IlDIkó, Dr. réThelyI MIklós és Talabér MárTa

tiszta viszonyokat az új testületbe!
Várpalotán talabér Márta, a Fidesz 
országgyűlési képviselője lett a 
párt polgármesterjelöltje. Vele 
beszélgettünk a választások előtt 
tapasztaltakról. 

– Hogy fogadta a lakosság, hogy 
ön lett a polgármesterjelölt? 

– Voltak, akik örültek és voltak, 
akik értetlenséggel fogadták. Mos-
tanra ez megváltozott. Az ajánló-
szelvény-gyűjtés nagyon sikeres volt, 
sokan támogattak, ezúton is köszö-
nöm nekik. Sok időt töltök az embe-
rek között, és ilyenkor leginkább ér-
deklődést tapasztalok, hogyan is tu-
dom majd ellátni a kettős feladatot 
(képviselőség és polgármesterség), 
milyen elképzeléseink vannak, kikkel 
szeretnék majd együtt dolgozni. Itt 
szeretném elmondani, hogy várpalo-
tai alpolgármester jelöltem lesz, per-
sze ezt csak a választási eredmény 
ismeretében lehet majd felelősség-
gel megtenni, ezért nem is beszél-
tünk róla eddig. A legtöbben vára-
kozással fordulnak felém. Aki más-

ként gondolkodik rólam, az általá-
ban nem mondja a szemembe. De ezt 
már megtanultam elfogadni a politi-
kában az elmúlt években.

– Több jelölt kampányol azzal, 
hogy várpalotai, itt született, lokál-
patrióta.  Önnek milyen a kapcsolata 
Várpalotával? 

– Sokak számára fontos a 
„várpalotaiság”, amit én tisztelet-
ben tartok. Azonban úgy vélem, a 
jó szándék és a közösségért, a vá-
rosért való tenni akarás és a képes-
ség nem a lakhelytől függ. Láttam 
én az elmúlt években olyan képvi-
selőket, akik nem feltétlenül min-
dig Várpalota érdekét nézték, pedig 
régi palotai család tagjai… Nekem 
nem voltak, nincsenek és szándéka-
im szerint nem is lesznek gazdasá-
gi érdekeltségeim. A képviselőjelöl-
tektől azt kértem, akkor vállalják a 
jelölést, ha szét tudják választani a 
privát életbeli gazdasági munkáju-
kat a képviselőségtől. E tekintetben 
megtisztulásra van szükség a kép-
viselő-testületben. Egyébként kap-

csolatom a várossal nagyon régi: a 
Thuri György Gimnáziumba jártam, 
nagyon szép négy évet köszönhe-
tek a városnak, a barátságaim jó ré-
sze innen származik. Itt volt az el-
ső munkahelyem, a ma Dúdolónak 
nevezett óvodában. Sokkal inkább 
ezek határozzák meg a kapcsolato-
mat Várpalotával, mint a politika. 

– Mit gondol, mi az, ami megva-
lósítható a jelenlegi gazdasági hely-
zetben a programjából? 

– A legfontosabb a már elnyert 
pályázatok sikeres lebonyolítása, hisz 

több mint kétmilliárd forintnyi fej-
lesztés valósul meg a Tési-domb reha-
bilitációjával, a Thuri-vár rekonstruk-
ciójával és az emelt szintű járóbeteg-
szakellátási pályázat elnyerésével. A 
költségvetés nagyon szűk mozgás-
teret biztosít a fejlesztésekhez, így 
mindenképpen azon kell lennünk, 
hogy befektetőket hozzunk a városba, 
ami bevételnövekedéssel is jár majd.  
Az egyeztetési nehézségeket leküzdve 
a 8-as elkerülő út megépítése jelent 
majd nagy előrelépést a városnak.

– Mi a véleménye az utóbbi he-
tekben az önkormányzatnál, közüze-
mi kft.-nél történt rendőrségi vizsgá-
latokról?  

– Felkapta a fejét a város a hír-
re, hogy iratlefoglalás volt a városhá-
zán. Mindenkinek az az érdeke, hogy  
kiderüljön, történtek-e törvénytelen-
ségek az elmúlt időszakban. A ha-
tóság munkáját támogatni fogom, 
hogy utána tiszta viszonyok között 
lehessen dolgozni Palotán. Ha vala-
kitől a vizsgálatok miatt el kell kö-
szönni, az is meg fog történni.

Talabér MárTa polgárMesTerjelölT

Választási hirdetés
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Megkérdeztük...

szüretel-e 
az idén?

Badicz Brigitta 
kozmetikus

Épp most a hétvégén megyünk 
szüretre, egyik ismerősünk szőlő-
jébe. Ez egy kis szőlő, de sokan 
össze szoktunk jönni. Öt éve já-
runk folyamatosan minden év-
ben ide szüretelni. Most az idő-
járás miatt húzódott eddig a szü-
ret, így csak a mostani hétvégére 
terveztük.

Békási tiborné ügyintéző
Nem szüretelünk az idén. Van 

nekünk is szőlőnk, de ebben az év-
ben nincsen termés, már tavasszal 
lehetett látni a szemeken a be-
tegséget. Az ismerőseinktől is így 
hallottuk, ami meg is maradt, ab-
ból sem csinálnak bort. Venni kell 
a szőlőt a boltból, ilyen még nem 
volt soha.

Vancsek Ferenc pedagógus
Nem megyünk szüretre. Szok-

tunk szüretelni, édesapámnak is 
van szőlője, de nem sok, azt maga 
szokta leszedni, most meg külö-
nösen kevés termés lett. Apósom-
nak több szőlője van, oda szok-
tunk menni, de most ő is egyedül 
szüretel. A fehér szőlője nagyon 
kevés lett, a piros maradt meg 
nagyjából. 

 BalÁzs KIttI

Kiállítások a Várpalotai napokon
az idei Várpalotai napok az ed-
digi évekhez hasonlóan terepet 
adott számos kiállításnak, ame-
lyen a város művészei, civil szer-
vezetei mutathatták be tevé-
kenységüket Várpalota érdeklő-
dő lakosainak. az idén több jubi-
láló szervezet és művész, a kerek 
évfordulóhoz méltó nagyszabá-
sú kiállítása volt látható a város 
több különböző helyszínén.

Az Inotai Közösségi Házban a 
Várpalotai napok előhírnökeként, 
szeptember 2-án került megren-
dezésre a Régi ételek, ízek címet 
viselő bemutató. Az ínycsiklandó 
ételeket a falusi illetve a Készen-
léti Lakótelep nyugdíjasklubjai, a 
kertbarát kör, s a faluház dolgozói 
varázsolták az asztalokra. 

A Várpalotai napok nyitó prog-
ramjaként a Magyar Bélyeggyűj-
tők Országos Szövetsége 8. or-
szágos várpalotai bélyegkiállí-
tásának megnyitójára került sor 
a művelődési házban. Vanyó Jó-
zsef, a MABÉOSZ Jó Szerencsét Bé-
lyeggyűjtő Kör vezetője, Mihalcsik 
Márta közművelődési vezető, Né-
meth Árpád polgármester, vala-
mint Kurdics Sándor, a MABÉOSZ 
tiszteletbeli elnöke beszélt a fila-
télia jelentőségéről, a versenyek-
ről, kiállításokról, a várpalotai bé-
lyeggyűjtő kör történetéről. A ki-

állítás nemzetközi szintű volt: a 
Szlovákiából érkező galántai Fila-
telista Klub tagjai is képviseltet-
ték magukat a versenyen. 

Szebbnél szebb zöldségek, 
gyümölcsök, finom befőttek lát-
ványa és hangulatos citeraze-
ne fogadta a Nagy Gyula Galéri-
ába érkezőket szombat délelőtt. 
Nagyszabású megyei kiállítást 
szervezett a Várpalota-Pétfürdői 
Kertbarát Egyesület, ennek alkal-
mából érkeztek a helyieken kívül 
sólyi, tapolcafői, pulai, zánkai, 
berhidai, inotai, ösküi kertbará-
tok, kiállított a Liget-Sziget Fa-
iskola, berhidai csuhékészítő, il-
letve a Péti Nitrokomplex Kft. is. 
A megnyitón Molnár Ferenc egye-
sületi elnök köszöntötte a megje-
lenteket, majd Gőgös Zoltán or-
szággyűlési képviselő, a mezőgaz-
dasági bizottság alelnöke, Németh 
Árpád polgármester, Talabér Márta 
országgyűlési képviselő, a megyei 
közgyűlés alelnöke és Harnos Lász-
ló, a kertbarátok Veszprém megyei 
szövetségének alelnöke méltatta 
a kertbarátkörök munkáját. 

25 éves a Cserregő Nép tánc-
együt tes. Ennek alkalmából ren-
dezvénysorozatot szerveznek, 
mely nek részeként nyílt kiállí-
tás szombaton a 25 év relikvi-
áiból, emléktárgyaiból, fényké-
peiből, újságcikkeiből, rendez-

vényplakátjaiból. A megnyitón 
Krizsán-Szabó Mária, a Cserregő 
Néptáncegyüttesért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, és beszélt a kiál-
lításról, az együttesről. Az ünnepi 
alkalmat Forgács Zsuzsa és Lippert 
Ferenc somogyi kanásztánca és 
somogyi dallamok felhangzása ko-
ronázta meg. 

Térségünk festőművészeinek al-
kotásait is élvezhette a közönség 
az idei Várpalotai napokon. Pénte-
ken délután a Helyőrségi Művelő-
dési Otthon adott helyet Győrffy 
Zsuzsanna művésztanár kiállítá-
sának, a megnyitón Horváth Éva, 
Pétfürdő polgármestere mondott 
köszöntő beszédet, majd a zene-
iskola tanára, Tósokiné Török Vik-
tória és hallgatója, Sanda Zsombor 
nyújtott zenei élményt a résztve-
vőknek. Szintén tájképek kerül-
tek kiállításra a könyvtárban is, 
melynek megnyitójára szombaton 
került sor. Németh Árpád polgár-
mester, illetve Sárvári Rieder Zsu-
zsanna felnőttképzési és művelő-
dési menedzser méltatták a kiváló 
művészt, Tatár Antalt. Fél évszá-
zad képekben című jubileumi ki-
állításán a barátok, ismerősök ér-
deklődők köszöntötték szeretettel 
a 75 éves festőművészt, és gyö-
nyörködtek az alkotásokban.

GÁGó aNIta

Megyefutás és ovis sportnap
tizenharmadik alkalommal ke-
rül megrendezésre Veszprém me-
gyében a megyefutás, mely min-
dig a mozgás, a futás örömét hi-
vatott hirdetni. ebben az évben a 
mozgalom kiegészül az egészsé-
ges életmódra neveléssel, annak 
népszerűsítésével – nyitotta meg 
talabér Márta, a megyei közgyűlés 
elnöke, országgyűlési képviselő a 
várpalotai sportrendezvényt. 

Talabér Márta örömmel üdvözöl-
te a Gál Gyula Sportcsarnokban a 
megnyitó alkalmával megrendezett 
ovis sportnapon részt vevő gyer-
mekeket, az óvodapedagógusokat, 
a megjelent szülőket. Köszöntőjé-

ben külön kiemelte, hogy Várpalota 
hagyományosan nagy tradíciókkal 
rendelkezik a sport területén, több 
nagy sportolónk indult a városból, 
mint például a sportlövő Gerebics 
Roland és a kézilabdázó Gál Gyula. 

A Veszprém Megyei Önkormány-
zat által szervezett megyefutással 
együtt a megyezászló is 13. alka-
lommal indult útjára, és járta körbe 
a megyét. Hagyományként a telepü-
lések részvételüket azzal jelzik, hogy 
szalagot kötnek a megyezászlóra. A 
szeptember 9-i várpalotai megnyi-
tón először Talabér Márta kötött fel 
szalagot a megyei önkormányzat ne-
vében, majd az idei megyefutás első 
részt vevő települése szalagját Né-

meth Árpád polgármester kötötte 
fel a zászlóra. A délelőtt folyamán 
a játékos sportfeladatok az óvó né-
nik irányításával zajlottak, a mozgás 
után pedig élvezettel hallgathatták 
Dominek Anna, a Veszprémi Petőfi 
Színház színművésze műsorát, majd 
az ÁNTSZ-től Zsebe Viktória tartott 
az egészséges életmódra nevelő ér-
dekes interaktív foglalkozást, be-
szélgetést az ovisoknak. 

A 13. megyefutás alkalmával min-
den városban tartottak programokat, 
óvodától óvodáig haladt a futás, míg 
végül Veszprémben, a nagy sportág-
választó rendezvénnyel fejeződött 
be a programsorozat, ahol szintén 
részt vehettek a legkisebbek is.
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a 2010. októberi önkormányzati 
5. sz. VÁlasztóKerület (tési-domb) 

Deák Istvánné 
(MszP)

54 éves várpalotai lakos. Férjezett, két 
nagykorú gyermek édesanyja. Oli gof rén-
pe dagógia–logopédiai, pedagógia szakos 
középiskolai tanári, majd tehetségfejlesz-
tő szakértői diplomát szerzett. Pedagógu-
si pályáját tanítóként kezdte Várpalotán, 
1991-ben megalapította a 13 évfolyamos 
magániskolát, amit azóta is sikeresen irányít. Szakértőként több tör-
vényjavaslat kidolgozásában vállalt szerepet. A képviselő-testület ok-
tatási bizottságának tagja, elnöke, egyéni képviselője, e terület ta-
nácsnoka volt. 2006-tól 2010-ig térségünk egyéni országgyűlési kép-
viselője.

Gadanecz György 
(független)

1950-ben Várpalotán születtem és itt is 
élek, ismerem a várost! 2006 óta képvi-
selője vagyok a várpalotai önkormányzati 
testületnek és aktivitásom révén, közelről 
ismerhettem meg Várpalota város jelenle-
gi helyzetét. Ezért ha meghatalmazást ka-
pok önöktől a választásokon, akkor teljes erőmmel azon leszek, hogy 
egy stabilan gazdálkodó és szépülő város legyen Várpalota. Az Össze-
fogás Várpalotáért független képviselőjelöltek csoportjának tagja va-
gyok. Kérem, támogassanak szavazataikkal további elképzeléseim meg-
valósításáért!

Keresztény levente 
(Fidesz–KDNP)

Erdélyben született 1967-ben, okleveles 
építőmérnökként diplomázott, az egyetemi 
évek alatt tudományos munkatársként tevé-
kenykedett. Zircen a Köz-Víz Kft.-nél építés-
vezetőként szennyvíz-csatornázási és gáz-
hálózat-építési, ivóvízhálózat-rekonstrukci-
ós és útépítési beruházásokban vett részt a pályázati szakasztól a beruhá-
zás befejezési munkálatáig. Emellett minőségbiztosítási vezető, illetve a 
számítástechnikai rendszer építője és karbantartója volt. Jelenleg is léte-
sítménymérnökként dolgozik, pénzügyi vonalban is részt véve. A demokrá-
cia híveként 2009-ben belépett a Kereszténydemokrata Néppártba.

Máté Katalin
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

1975. október 14-én született Várpalotán, 
ahol – egy év megszakítással – azóta is él. 
Általános iskolai tanulmányait Várpalotán, 
az akkori 7. Sz. Általános Iskolában végez-
te. 1990–1994 között a várpalotai Thuri 
György Gimnázium tanulója volt. Két gyer-
meke van – egy 11 éves kislány és egy 3,5 
éves kisfiú –, akiket egyedül nevel. Dolgozott a közigazgatásban hét éven 
keresztül, jelenleg személyi bankárként tevékenykedik. A Jobbik várpalotai 
alapszervezetének alapító tagja.

6. sz. VÁlasztóKerület (loncsos)

Dániel Mária Magdolna
(MszP)

32 éves várpalotai lakos. A Pipacs utcai 
Loncsos lakóparkban laknak férjével és két 
fiúgyermekükkel. Közgazdasági-kereske-
delmi érettségijére építkezve a Dunaújvá-
rosi Főiskola utolsó éves hallgatója, köz-
gazdász, turizmus és regionális gazdaság-
tan szakirányokon. Angol középfokú nyelv-
vizsgával rendelkezik. 2006-ban sikeresen elvégezte az európai uniós 
multiplikátor képzőt. Székesfehérváron, valamint a közép-dunántúli ré-
gióban dolgozik, Herczog Edit európai parlamenti képviselő munkatár-
saként.

Dr. Juhász attila
(Fidesz–KDNP)

1970-ben született, gépészmérnöki és 
mérnök-tanári végzettségeket szerzett. Az 
Inotai Alumínium Kft.-nél dolgozott fej-
lesztőmérnökként, majd a beruházási és 
fejlesztési osztály vezetője lett. Számos 
nagyobb projekt tervezésében, lebonyolí-
tásában vett részt, több hazai és nemzet-
közi forrású pályázatot készített. Állam- és jogtudományból doktorált. A 
Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogi és humánpoliti-
kai osztályvezetője, a gazdaságfejlesztési és pénzügyi bizottság külsős 
tagja, a 2009-es időközi önkormányzati választások óta a 6. sz. válasz-
tókerület önkormányzati képviselője.

szerencsés Piroska
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

1985. január 19-én született Székesfehér-
váron. Tanulmányait a székesfehérvári II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kezdte. 
Ezután felvételt nyert a Kodály Zoltán Zenei 
Gimnáziumba, ahol egy évet végzett, utána 
Várpalotára került, és tanulmányait a helyi 
gimnáziumban folytatta, ahol sikeres érett-
ségi vizsgát tett. 2006-ban ment férjhez, jelenleg is Várpalotán lakik. 
2009 novemberében csatlakozott a Jobbik várpalotai alapszervezetéhez.

7. sz. VÁlasztóKerület (alsóváros)

einreinhof attila
(független)

1953-ban születtem Várpalotán, egy bá-
nyászcsaládban. Anyagvizsgáló mérnök 
vagyok. Az elmúlt években képviselői te-
vékenységem során igyekeztem sokat tenni 
az Alsóváros fejlődésének érdekében. (Bá-
nyász emlékmű, Szent Borbála tér, Rákóczi 
Telepi Baráti Kör, vízelvezetés az alsóvá-
rosban, játszótéri dohányzási tilalom, személyes érdekképviselete a la-
kosoknak…). Ezt a tevékenységemet szeretném folytatni közösen önök-
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választás várpalotai jelöltjei
kel az önök segítségével, támogatásával. Elvem a teljesítmény alapú 
megmérettetés! Az Összefogás Várpalotáért független képviselőjelöltek 
csoportjának tagja vagyok. Kérem, támogassanak szavazataikkal további 
elképzeléseim megvalósításáért!

Jákli tivadar
(Fidesz–KDNP)

1954-es születésű, érettségi után a pápai 
MÁV-nál helyezkedett el. Mivel segédtiszti 
és MÁV tisztképző tanfolyamot végzett, mint 
rendelkező forgalmi szolgálattevő teljesít 
szolgálatot a helyi vasútállomáson. 1975 óta 
él városunkban. A 2002–2006 közötti ciklus-
ban a városrendezési és kommunális bizott-
ság külsős tagja volt, 2004 óta tevékenyen részt vesz a helyi Fidesz mun-
kájában. 2006-tól az önkormányzati választásokat követően az Alsóváros 
egyéni képviselője lett. A városfejlesztési, idegenforgalmi és mezőgazda-
sági, valamint az egészségügyi és szociális bizottságban tevékenykedik. 
Szerepe volt a várpalotai vasútállomás arculatának megváltoztatásában.

Ötvös lászló
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

1957. június 30-án született Várpalotán, 
azóta is itt él. Általános iskolai tanulmá-
nyait a várpalotai, akkor még  7. Sz. Ál-
talános Iskolában végezte. Veszprémben 
érettségizett, majd később a technikusi 
végzettséget is ott szerezte meg. 1976 óta 
dolgozik a szakmájában az Inotai Alumíni-
um Kft.-nél, jelenleg vezetői beosztásban. Családban él választókerüle-
tében, az Alsóvárosban, egy nevelt lánya van.

soós Gábor 
(MszP)

26 éves várpalotai lakos. 2002-ben érett-
ségizett a Thuri György Gimnáziumban. 
Angol középfokú nyelvvizsgával rendelke-
zik. 2008-ban sikeres bérügyintézői vizs-
gát tett. Jelenleg az egészségügyben dol-
gozik. 2006-ban egy ifjúsági civil szerve-
zet alapításában vett részt, aminek jelen-
leg is alelnöke.

8. sz. VÁlasztóKerület (Inota)

Katona Csaba
(Fidesz–KDNP)

1964. január 4-én született, középisko-
lásként került Várpalotára. 1987-ben dip-
lomázott a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán történelem-rajz sza-
kos tanárként, majd 1998-ig különböző he-
lyeken tanított. Reklámgrafikusként dolgo-
zott 4 évig, később vállalkozásba kezdett. 
2006 óta főállású alpolgármesterként dolgozik a városlakókért! 1998 óta 
a várpalotai Fidesz tagja, többször töltött be alelnöki posztot. 1998-tól 

önkormányzati képviselőként vesz rész a várpalotai közéletben, főleg ok-
tatási, közművelődési, szociális területen tevékenykedett és szervezte a 
város nemzetközi kapcsolatait.

litzki Katalin
(független)

Inotán született, és itt járt általános is-
kolába is. Tanulmányait Székesfehérvá-
ron, majd Budapesten végezte, a Wesley 
János Metodista Lelkészképző Főiskolán 
szerzett szociális munkás diplomát. El-
ső házassága Budapesthez kötötte. Két 
fia született. Második férjével, aki né-
met állampolgár, Inotára költöztek. A Civil Mozgalom eszméivel in-
dul a választáson, amely a pártpolitikától való mentességet tűzte 
zászlajára.

sajtos János
(független)

1947-ben születtem, nyugdíjas vagyok. 
1971 óta élek Inotán. Megalakulása óta 
tagja vagyok az Inotai Részönkormányzati 
Testületnek, elsősorban az önök bizalmá-
ból. 1992 májusától a képviselő-testület-
nek is tagja vagyok. Szeretnék a követke-
ző városi képviselő-testületnek tagjaként 
még többet és eredményesebben dolgozni a falu, a lakótelep és a Baglyas 
érdekében. Az Összefogás Várpalotáért független képviselőjelöltek cso-
portjának tagja vagyok. Kérem, támogassanak szavazataikkal további el-
képzeléseim megvalósításáért!

szabó tünde
(MszP)

42 éves várpalotai lakos. Férjezett, két 
gyermek édesanyja (21 és 16 éves). Közép-
iskolai tanulmányai után Budapesten mű-
velődésiszolgáltatás-szervező szakképe-
sítést szerzett. 2009-ben diplomázott a 
Kodolányi János Főiskolán művelődésszer-
vező és kommunikáció szakon. Az Inotai 
Közösségi Házban 1999–2006-ig művelődésszervezőként dolgozott, az-
óta iskolai könyvtárosként tevékenykedik.

szederkényi attiláné
(Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
Várpalotán született 1972-ben, gyer-
mek- és felnőttkorát is Várpalotán töl-
tötte. Az általános iskolát az akkori 1. 
Sz. Általános Iskolában végezte el, majd 
ezután Pápán folytatta tanulmányait a 
város élelmiszer-ipari szakképző iskolá-
jában. Harmadik gyermeke születése után szerzett érettségit Várpa-
lotán (Faller  Jenő SZKKI). Házasságkötése után családjával a Ké-
szenléti lakótelepre költözött, később pedig Inota faluba. Azóta 
él itt. Házasságából négy gyermeke született. Jelenlegi munkája 
a családja.
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retroinvitáló
Aki szereti a retrót, aki vissza 

kíván utazni a múltba, miközben a 
jelent szeretné élvezni, ne hagy-
ja ki az inotai Retroszínházat. Az 
egykori Béke Művelődési Ház bel-
ső terei igazi szocreál hangulatot 
árasztanak, Kossuth-díjas művé-
szek freskói, mozaikképei, dombor-
művei díszítik a falakat. A 480 fős 
színházteremben a retro művészet 
(színház, koncert, táncprodukci-
ók) kiváló alkotásait láthatja az ér-
deklődő, a hatalmas előcsarnokban 
igazi retro bulikra nyújtunk lehe-
tőséget, míg a retro étterem retro 
árakon retro ételt és italt kínál.

A Retroszínház jól megköze-
líthető: a 8. számú főút mellett, 
a három hatalmas hűtőtorony tö-
vében található, hatalmas parko-
lóval. A Retroszínház jövőre önál-
ló bérletsorozattal és kiemelkedő 
vendégprodukciókkal várja önt. 
Bérletsorozatunk első előadása, a 
filmvásznakról már jól ismert, fer-

geteges vígjáték, a Miniszter fél-
relép!

Ez a rendkívül sikeres komé-
dia 1991-ben Angliában elnyerte 
a Laurence Oliver-díjat, mint az év 
legjobb vígjátéka. A Pannon Vár-
színház új bemutatójához nem az 
évekkel ezelőtt nagy sikert aratott 

filmvígjátékot, hanem az eredeti, 
Laurence Olivier-díjas Ray Cooney-
komédiát vette alapul. Richard 
Wiley, a kormány egyik ambiciózus 
minisztere azt tervezi, hogy egy 
romantikus éjszakát tölt el a pa-
tinás Westminster Hotelben Jane 
Worthingtonnal, az ellenzéki frak-

cióvezető titkárnőjével. Ám az éj-
szaka rosszul kezdődik. Először is 
felfedeznek egy „hullát”, akivel a 
lakosztály katasztrofálisan rosszul 
működő ablaka végzett. Richard 
segítségül hívja parlamenti tit-
kárát, George Pidgent aki – há-
la Richard hazugságainak – egy-
re jobban belebonyolódik a kínos 
helyzetbe. A rossz még rosszabbra 
fordul Ronnie-nak, Jane féltékeny 
férjének megjelenésével. Ezenkívül 
egy gátlástalan pincér, Mr. Wiley 
felesége és egy ápolónő gondos-
kodnak arról, hogy a kétségbeej-
tő helyzet megoldhatatlanná vál-
jon. A tökéletesen megírt komikus 
helyzeteket olyan színészek játéka 
teszi még fergetegessebbé, mint 
Koscsisák András, Eged Brigitta, 
Kiss T. István, Zayzon Csaba, Kiss 
Dávid és Molnár Ervin.

A bérlet további előadásai: Fe-
kete Péter, Miénk ez a cirkusz, Bol-
dog idő és a Hajmeresztő.

a sorozaT elsõ elõaDása a nagy sIkerû a MInIszTer félrelép

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

TiszTelT VárpaloTaiak!
2010. szeptember 27-én, hétfőn 18 órai kezdettel összevont

lakossáGi FÓrUMoT
tartunk az 5-ös (Tési-domb) és a 6-os (Loncsos, Erdődy P. T. u., Kastély- 
domb u.) kerületben élőknek a Bán Aladár Általános Iskola ebédlőjében.

Tisztelettel:
Keresztény Levente (5. vk.) és dr. Juhász Attila (6. vk.) 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 
kerületekre vonatkozóan 

a városfejlesztési koncepció.

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy 2010. október 2-án, szombaton 15 órától 

CSALÁDI NAPOT tartunk a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban!
Sok színes gyermek- és felnőttprogrammal várunk minden kedves érdeklődőt!
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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.

NaGY GYula GalérIa
Várpalota, Szent István u. 3.
27-én 17 órkor az ukrán kultúra nap-

ja. Az est vendége: Gorjanka ukrán 
néptáncegyüttes. A belépés díjtalan.

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
26-án 13 órkor VBSK–Ajka női kézilabda-

mérkőzés
26-án 17 órakor (ifi: 15 óra) VBSK–Rinya-

menti KC bajnoki kézilabda-mérkőzés
VÁsÁrHelYI aNDrÁs taGIsKOla
Várpalota, Tési út 3.
25-én sportnap: floorball bajnokság, asz-

talitenisz, tájfutás, környezetvédel-
mi vetélkedő, rajzverseny, a kicsiknek 
ügyességi feladatok, családi ügyességi 
sorverseny, valamint egész nap szűrések, 
előadások, bemutatók, ételkóstolók és 
vásár. Délután a felnőttek sportolhatnak, 
futball- és röplabdacsapatok jelentkezé-
sét várják a szervezők.

VBsK-sPOrtteleP
Várpalota, Bánybekötő út
25-én 16 órakor VBSK–Hévíz FC bajnoki lab-

darúgó-mérkőzés
2-án 13 órakor VBSK–Zsámbéki SK U17-es 

labdarúgó-mérkőzés
2-án 15 órakor VBSK–Zsámbéki SK U19-es 

labdarúgó-mérkőzés
3-án 10.30-kor Várpalota–Csetény női lab-

darúgó-mérkőzés

Hozzávalók: 1 kg sa va nyú ká-
posz ta, 30 dkg húsos szalonna (le-
het többféle is), 1 kg burgonya, 4 
nagy fej lilahagyma, 1 egész fej 
fokhagyma, 1 szál kolbász (szele-
telhető), kb. 1 dl étolaj, 1 kiskanál 
pirospaprika

Elkészítés: A káposztát – ha 
nagyon savanyú – picit kimossuk. 
A szalonnát felkockázzuk, a kol-
bászt felkarikázzuk, és külön-kü-
lön kisütjük őket. A lilahagymát 
pucolás után felkarikázzuk, a fok-
hagymát felszeleteljük. A burgo-
nyát meghámozzuk, felkarikázzuk, 

sózzuk, borsozzuk, és pici olajon 
pirosra sütjük. (Ha előtte megfőz-
zük a krumplit, hamarabb megsül.) 
Ezután összeállítjuk az ételt. A ká-
posztát három részre osztjuk, az 
első kerül a tál aljára, majd erre 
tesszük a megsült burgonya, a ki-
sült kolbász és szalonna, a lila- és 
fokhagyma felét. Majd jön a má-
sodik adag káposzta, erre a ma-
radék burgonya, kolbász, szalon-
na, hagymák, és a végén a harma-
dik adag káposzta. Az olajat picit 
megmelegítjük, belekeverjük a pi-
rospaprikát. Ezt ráöntjük a káposz-
tára. Azonnal lehet fogyasztani.

recept(t)úra

Gazdagon rakott káposzta

Humorzsák

Halálraítéltet ébresztik a siralomházban. Hozzák neki az utolsó ká-
vét és cigarettát. A rab megissza a kávét, rágyújt a cigarettára, 
majd álmosan ráhunyorog az őt a vesztőhelyre kísérni készülő őrre: 
– Milyen nap is van ma?
– Hétfő – hangzik a válasz.
– Na, ez a hét is jól kezdődik!

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): október 1. 7–18 óráig szárazföldi lövészet, 

4–7. 7–23 óráig légi lövészet.

L o va s o k tatá s
Várpalotán a Tábormezõn,

futószáron, egyénileg, póni és nagy lovakon, minden vasárnap.

Érdeklõdni lehet: 70/589-7580

BÉRLETVÁSÁRLÁS:
Pannon Várszínház Jegyiroda 

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

www.pannonvarszinhaz.hu
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Polgármesterjelöltek 2010

Deák Istvánné 
(MszP)

54 éves várpalotai la-
kos. Férjezett, két nagyko-
rú gyermek édesanyja. Első 
diplomáját 1979-ben szerez-
te a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Fő-
iskolán oligofrénpedagógia–
logopédia szakon. 2000-
ben a Debreceni Egyetemen  
szerzett pedagógia szakos 
középiskolai tanári diplo-
mát, rá egy évre tehetség-
fejlesztő szakértői diplomát 
is kapott. Pedagógusi pályá-
ját tanítóként kezdte, majd 
1991-ben megalapította a 
magániskolát. Közoktatási 
szakértőként több törvényja-
vaslat kidolgozásában vállalt 
szerepet, az önkormányzati 
képviselő-testület oktatási 
bizottságának tagja, egyé-
ni képviselője (2002–2006), 
2006-tól 2010-ig  egyéni or-
szággyűlési képviselő.

Gadanecz György 
(független)

1950-ben Várpalotán szü-
lettem és itt is élek, isme-
rem a várost! 2006 óta kép-
viselője vagyok a várpalo-
tai önkormányzati testület-
nek és aktivitásom révén, 
közelről ismerhettem meg 
Várpalota város jelenlegi 
helyzetét. Ezért ha megha-
talmazást kapok önöktől a 
választásokon, akkor teljes 
erőmmel azon leszek, hogy 
egy stabilan gazdálkodó és 
szépülő város legyen Vár-
palota. Az Összefogás Vár-
palotáért független képvi-
selőjelöltek csoportjának 
tagja vagyok. Kérem, tá-
mogassanak szavazataik-
kal további elképzeléseim 
megvalósításáért!

Csővári János 
(független)

1946-ban született.  A 
Keszthelyi Agrártudományi 
Főiskolán szerzett agrár-
mérnöki diplomát. Két lá-
nya és négy unokája van, 
ők szintén Várpalotán él-
nek. A rendszerváltás előtti 
időszak utolsó tanácselnöke 
volt. Nevéhez fűződik az új 
városi kórház megépítése. 
Ekkor építették a sportcsar-
nokot, új helyre költözött 
a könyvtár, a zeneiskola, a 
városháza. A zsinagóga fel-
újításával létrejött a Nagy 
Gyula Galéria. Elkezdte mű-
ködését a városi televízió és 
az evangélikus óvoda. Ek-
kor indult a Várpalotai na-
pok hagyományteremtő so-
rozata. 
A rendszerváltást követő-
en két cikluson keresztül 
önkormányzati képviselő.  
1994-óta vállalkozó.

Máté József
(Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
1947. április 12-én született 
Pétfürdőn. Az általános is-
kolát is itt végezte el. Majd 
a Thuri György Gimnázium-
ban tanult tovább. 1965-től 
1968-ig a kecskeméti felső-
fokú technikumban folytat-
ta tanulmányait. 1971-ben a 
Bánki Donát Gépipari Műsza-
ki Főiskola székesfehérvári 
kihelyezett tagozatán üzem-
mérnöki képesítést szerzett. 
Két gyermeke és négy uno-
kája van. 2004 májusában 
alapítóként lett tagja a Job-
biknak Várpalotán, majd 
2008-ban az újjáalakított 
várpalotai alapszervezetnek 
is alapító tagja volt, ami-
kor a szervezet elnökévé vá-
lasztottak. Részt vett az EP-
kampányban, majd a 2010-  
es országgyűlésiképviselő-
választási kampányban.

talabér Márta 
(Fidesz–KDNP)

1972. január 27-én szüle-
tett, jelenleg Berhidán él. 
Szociálpedagógusi végzett-
séget szerzett a Benedek 
Elek Pedagógiai Főiskolán. 
A Fidesznek 1990 óta tagja, 
jelenleg a Veszprém Megyei 
Közgyűlés alelnöke, a szoci-
ális és gyermekvédelmi bi-
zottság elnöke, országgyű-
lési képviselő, berhidai ön-
kormányzati képviselő va-
lamint pénzügyi bizottsági 
tag. Polgármesterré válasz-
tása esetén a legfontosabb 
feladatnak a munkahelyte-
remtést, illetve az oktatási 
intézmények felújítását tar-
taná. Az ezekhez szükséges 
pályázati összegek elnye-
résénél nagyobb esélyt je-
lentene, ha egy személyben 
országgyűlési képviselő és 
polgármester tudna lobbiz-
ni a város érdekében.

Azok az állampolgárok, akik az érvényes személyazonosító okmányok valamelyikével – személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői 
engedély, útlevél –, illetőleg érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal nem rendelkeznek 2010. október 3-án az önkormányzati választás 
napján, választójogukat nem gyakorolhatják.

Ezért kérjük, hogy azok a választópolgárok, akik nem rendelkeznek az érvényes személyazonosító okmányok valamelyikével, valamint lakcím-
kártyával (azok megrongálódtak, megsemmisültek vagy elvesztek, ill. lejártak) haladéktalanul keressék fel a várpalotai okmányirodát.

A várpalotai okmányiroda a választást megelőző 2010. október 2-ai (szombat) napon 10 órától 15 óráig, valamint a szavazás napján, 2010. 
október 3-án (vasárnap) 6–18 óráig ügyeleti nyitva tartással áll a szavazásra jogosult választópolgárok rendelkezésére az ideiglenes személy-
azonosító igazolvány, lakcímigazolvány kiállítása, valamint az okmányirodai átvétellel kért személyazonosító okmányok ügyfeleink részére tör-
ténő átadása érdekében.

Okmányiroda elérhetőségei:
– személyes időpont-egyeztetéssel:  hivatal B bejáratánál lévő információnál
– (88) 592-679 vezetékes telefonszámon
– www.varpalota.hu/okmányirodai időpontfoglalás

Tavasziné Engi Marianna ügyfélszolgálati és okmányiroda-vezető

V á l a s z t á s i    f e l h í v á s 
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sport- és egészségprogramok a kistérségben
újabb sikeres pályázati projekt 
kerülhet megvalósításra városunk 
kistérségében, miután a Várpa-
lota Kistérség többcélú társulá-
sa megnyerte az Önkormányzati 
Minisztérium által meghirdetett 
pályázatot, amely a szabadidő-
sport támogatására, a lakosság 
egészségi állapotának javítására 
és a mozgásgazdag életmód szé-
les körű lehetőségének biztosítá-
sára irányul. 

A támogatás célja a népesség 
egészségügyi helyzetének javítása, 
az egészséges életmód iránti figye-
lem széles körű felkeltése, a lakosság 
sporttevékenységének ösztönzése 
érdekében szabadidősport-rendez-
vénysorozat megszervezése. A mos-
tani programsorozatot megelőzően 
2008-ban is szervezett már a kis-
térségi társulás egy sikeres pályázat 
keretén belül az esélyegyenlőség, az 
egészségmegőrzés, a környezettuda-
tos életforma és az ifjúsági jogok ér-
vényesülése témaköröket érintő ren-

dezvénysorozatot a kistérségi isko-
lák számára, amely akkor is nagyon 
népszerűnek bizonyult a diákok és a 
pedagógusok körében. 

2010 áprilisában pályázott a tár-
sulás a most meghirdetett projektre. 
Madár Lászlóné, a berhidai iskola, 
Némethné Csurgai Zsuzsanna, a Vá-
sárhelyi tagiskola  vezetője is vállalt  
rendezvénymegszervezést. Főszerve-
ző Kovácsné Tobak Márta kistérségi 
oktatási referens.

Az első forduló Berhidán, az Ady 
Endre Általános Iskola és Művészet-
oktatási Intézmény szervezésében 
valósult meg, szeptember 9-én. A 
délelőtti rendezvényen a berhidai és 
a peremartoni tanulók próbálták ki 
magukat játékos ügyességi vetélke-
dőn, amelyen bizonyíthatták, ügye-
sen bánnak többek között a labdá-
val, talicskával, pohár vízzel az aka-
dályok között. Délután hét iskola 
részvételével folytatódott tovább a 
sportolás, ekkor tájfutáson vehettek 
részt a jelentkezők, majd környezet-
védelmi vetélkedőn próbálhatták ki 

ismereteiket a négyfős csapatok, a 
szelektív hulladékgyűjtés és a kom-
posztálás témakörében, melyre a 
verseny meghirdetésekor felkészülé-
si segédanyagot kaptak. Mindemel-
lett zajlott tollaslabda-bajnokság a 
tornateremben, ahol körmérkőzés 
adott lehetőséget a győzelemre, és 
nem maradt el a kerékpáros ügyes-
ségi akadályverseny, mely a gyönyö-
rű napsütéses időben az iskola asz-
faltos pályáján felállított akadálypá-
lyán került megrendezésre. 

Szeptember 25-én Várpalotán, a 
Vásárhelyi András Tagiskolában szin-

tén egész napos rendezvénysorozat-
tal várják a gyermekeket és felnőt-
teket egyaránt. Jásdon októberben 
lesz a következő állomás. Itt spor-
tos akadályverseny, ügyességi ve-
télkedő, aerobik- és táncbemutató 
zajlik majd a lelkes diákok részvéte-
lével. Majd tavasszal, a rendezvény 
zárásaként, 2011. március 26-án, az 
Inotai Tagiskolában gyülekezhetnek 
a sportolni, vetélkedni vágyó gyere-
kek, ahol fitnesz-aerobik, gyalogtú-
ra és extrém sportolás is várja majd 
az ifjakat.

(x)

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. 10. 07-ig tart.)

a BerHIDaI VerseNYeK ereDMéNYeI: 
Környezetvédelmi vetélkedő: 1.Vásárhelyi Tagisk., 2. Magán I., 3. Berhida. 
Kerékpáros akadályverseny, alsó tagozat, fiú: 1. Mórocz Marcell, Peremarton, 2. 
Molnár Máté, Vásárhelyi, 3. Csonnó Zoltán, Berhida. Különdíjas: Táncinger Róbert, 
Vásárhelyi. alsó tagozat, lány: 1. Hock Ramóna, Berhida, 2. György Kata, Magán. 
Felső tagozat, fiú: 1. Törő Richárd Martin, Berhida, 2. Csonnó Márk, Berhida, 3. Kan-
csó Dániel, Berhida. Különdíjas: Cartoletti László, Magán. Felső tagozat, lány: 1. 
Jónás Piroska. 
tollaslabda-bajnokság, lány: 1. Puklics Flóra, Vásárhelyi, 2. Fenyvesi Noémi, Vásár-
helyi, 3. Molnár Rita, Berhida. Fiú: 1. Bogdán György, Vásárhelyi, 2. Szittya János, 
Bartos, 3. Csáfordi Gergő, Vásárhelyi. tájfutás, fiú: 1. Ludszky Zsolt, Várkerti, 2. Sze-
keres Marcell, Magán, 3. Csonnó Christofer, Berhida. lány: 1. Cseh Anna, Várkerti, 2. 
Tóth Luca, Vásárhelyi, 3. Kerekes Petra, Vásárhelyi.
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Halad a felsővárosi telekalakítás
lapunk tavasszal beszámolt ar-
ról, hogy telkek kerülhetnek be-
építésre a város egyik legjobb 
fekvésű területén, a Felsőváros-
ban szabó-Bátor tamás, a körzet 
jelenlegi egyéni képviselője, a 
városfejlesztési, idegenforgal-
mi és mezőgazdasági bizottság 
elnöke kezdeményezésére. a te-
lekalakítás jelenlegi helyzetéről 
kérdeztük a képviselőt.

– Az elmúlt félév alatt mennyit 
haladtak előre az előkészítő mun-
kálatok?

– Jelenleg a tulajdonosok-
kal történő adásvételi szerződé-
sek aláírása előtti utolsó fázisnál 
tartunk: az előzetesen elkészített 
és jóváhagyott telekalakítási terv 
alapján az önkormányzat megren-
delésére a megosztási vázrajz el-
készítése van folyamatban. Ezen a 
héten lesz egy utolsó egyeztetés, 
és megtörténik a  földmérő vál-

lalkozó megbízása, aki a vázraj-
zot várhatóan egy hónapon belül 
elkészíti, és benyújtja a földhiva-
talhoz. Itt megközelítőleg újabb 
egy hónapos munka  következik. 
A munkálatokhoz szükséges ösz-
szeg az önkormányzat rendelke-
zésére áll, melyből kifizetésre ke-
rülnek majd az előkészítő munkák 
és a feltáró út nyomvonalába eső, 
magántulajdonban álló  földré-
szek is.

– Mikor lehet megkötni a terü-
letekre vonatkozó adásvételi szer-
ződéseket?

– A földhivatali záradékolást 
követően lesz lehetőség az érin-
tett területekre vonatkozó adás-
vételi szerződések megkötésére, 
az önkormányzat megbízásából 
a Palotakonzult Kft. szakembe-
rei keresik majd fel a tulajdono-
sokat e célból. Így a felsővárosi 
telkek feltáróútja 100%-ban az 
önkormányzat tulajdonába kerül 

és hivatalosan is úttá válik, ez-
zel feltárhatóvá válnak a telkek, 
bevezethetőek lesznek a közmű-
vek (víz, villany, gáz), amelyekre 
rá lehet kötni majd a telkeket. Ed-
dig  nagyon bonyolult és hosszas, 
többéves  munka van a hátunk 
mögött, amely alatt a  teljes ter-
vezést, a tulajdonosokkal és a la-
kókkal való többszöri egyeztetést, 
kalkulációk és koncepciók készíté-
sét értem. Ha hasonlattal élhetek, 
az  alapköveket letettem, a fala-
kat felhúztuk, a tető is kész, már 
csak be kell a házat rendezni.

– A következő önkormányzati 
ciklusban nem indul képviselőként. 
Figyelemmel kíséri majd a telekala-
kítás ügyét?

– Igen, igyekszem. Noha a fo-
lyamat  elindult és már szinte ma-
gától halad,  a munkát folytatni 
kell, ugyanis még igen sok tenni-
való van hátra. Én mindig ott le-
szek, ha kell, és segítem a munka 

gördülékenységét, de már, mint 
kívülálló veszek részt. Más irányt  
vesz az életem. Első diplomámat 
megszereztem, agrármérnöki má-
soddiplomás képzésre megyek, Ka-
posvárra. A gazdaságom is kinőtte 
magát, melyben az  egyetemi hát-
térrel kutatni szeretnék, ez pedig 
nagyon sok időt  kíván tőlem, igen 
felelősségteljes munka. Kisfiam 
két és fél éves már, sokkal több 
időt szeretnék együtt tölteni vele 
és édesanyjával, ám mindezt csak 
úgy tehetem, ha  életemet egysze-
rűsítem, és akármennyire fájó,  le-
faragom azt, amit jelenleg szüksé-
ges. Köszönöm a választóimnak 
a bizalmat, próbáltam megfelelni, 
a  kéréseknek és ígéreteimnek ele-
get tenni. Remélem  érdemes let-
tem arra az elmúlt négy évben, 
hogy az utcán fogadják köszönése-
met! Kívánom, hogy mind annyi-
unknak sikeresebb boldogabb jövő 
adas sék. G. a.
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Könnyûzenei lexikon

A talán legnagyobb ismertségre szert tevő várpalotai indíttatású 
zenekar a Summer Kitchen és a Turul zenekar fúziójából jött létre 1996 
őszén. Herter Tamás – gitár (ex-Turul) Likó Marcell – ének (ex-Summer 
Kitchen), Józsa Zoltán – dob (ex-Turul), Benkő Csaba – gitár, Pápai 
László – basszusgitár (ex-Turul). Benkő Csaba kiválása után került a ze-
nekarba Kerekes Gergely gitáros, Pápai Lászlót pedig Zelézi Lajos vál-
totta (ex-Spóra) majd az ő helyére érkezett 2002-ben Kaszás Gábor 
basszusgitáros (ex-Summer Kitchen). A kezdetben grunge-os soundot 
idővel felváltotta a folyamatos útkeresés, az egyedi stílus kidolgozása. 

A zenekar számtalan tehetségkutató versenyen szerepelt sikere-
sen (1998 Helikon kulturális fesztivál – arany minősítés [...] 2005 Rá-
dió Café és Zöld Pardon tehetségkutató – legjobb zenekar). Az ezred-
fordulót követően egyre több elektronikai elemmel fűszerezték zené-
jüket, amiben segítségükre volt Pócsik Zoltán – sampler (ex-Chemical 
Brothers). 2005-ben a zenekar három számot rögzített a Rádió 8-as 
stúdiójában. Ezek között szerepelt a Szerelmes dal, amellyel együt-
tes felkerült a Café Instant vol. 1. című válogatáslemezére 2005-
ben. 2006 végén megjelenik elsõ  lemezük: Rózsikámnak digitálisan, 
amellyel  a legkeresettebb hazai előadók közé kerültek.  Elkészült az 
első klip is Nekem senkim sincsen címmel (a klip mára a youtube-on 
elérte az 1 245 000-es nézettséget). A megfeszített tempójú kon-
certezés, azonban tagcserékkel járt. Kivált a zenekarból Herter Ta-
más, majd nem sokkal később Józsa Zoltán és Kaszás Gábor is. He-
lyükre Hock Zoltán basszusgitáros és Hock Attila dobos (ex-Easy Life 
Natural) érkezett. De folytatódott az előretörés: 2007: Duracell Music 
Maraton országos turné, első Sziget és VOLT fesztivál. VOLT váloga-
táslemez. 2008 márciusában az A38-on telt házas koncert; április-
ban MR2 Roadshow, májusban a Zöld Pardonban háromezren a Vad 
Fruttikon.  MR2 Egy kis hazai 1. válogatáslemez: Nekem senkim sin-
csen. 2008 november, második nagylemez: Egy éjszaka Bohémiában,  
MR2 Egy kis hazai 2. válogatáslemezen, VOLT válogatáslemezen. Tur-
nék sokasága. 2010 májusban adja ki a zenekar Lehetek én is című 
kislemezét. Az idén háromszor töltik meg a Zöld Pardont. Október 
1-jétől lesz kapható a Vad Fruttik Fénystopposok című új albuma. A 
12 számos nagylemezen hallható lesz a Lehetek én is, mely megjele-
nése óta vezeti a dalok.hu Top 10-es listáját, és június 5-i Youtube 
klippremierje óta elérte a 250 ezres megtekintést. 

http://www.vadfruttik.hu/.
 
Tagok
Likó Marcell – ének, gitár, szöveg
Kerekes Gergely – gitár 
Hock Zoltán – basszusgitár 
Győrffy Gyula – billentyűs hangszerek
Hock Attila – dob

Vad Fruttik

Negyven helyett tizennyolc képviselő 

Pákozdy János, a megyei kórház osztályvezető főorvosa, Szabó Ist-
ván, a devecseri Gallus Kft. ügyvezető igazgatója és dr. Zsolnai József 
professzor, egyetemi tanár a Veszprém megye érdemrendje kitüntetésben 
részesült. A képviselők elfogadták az idei év költségvetésének első fél-
évi végrehajtását tartalmazó, illetve a 2010. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítását, valamint a 2006–2010 közötti idő-
szakban végzett tevékenységet összefoglaló beszámolót. A megyegyűlés 
tagjai tárgyaltak a Csolnoky Ferenc megyei kórház első féléves munkájá-
ról is. Egyetértettek abban, hogy a megyei kórház közreműködésével tör-
ténjék meg a megyei egészségügyi intézmények sürgősségi ellátásának 
fejlesztése, illetve az egészségügyi intézmények struktúraátalakítását 
támogató pályázat elkészítése. A képviselők tárgyalták és elfogadták a 
megyei önkormányzat rehabilitációs tüdőgyógyászati kapacitásának in-
tézményen belüli átcsoportosításáról szóló javaslatot, majd beszámoló 
hangzott el a megyei pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátásáról. Az 
ülés végén Lasztovicza Jenő megyei közgyűlési elnök megköszönte a 
képviselők, a megyei önkormányzat és a sajtó munkáját, majd közölte: a 
jövőben a mostani negyven helyett 18 képviselőből áll a megyegyűlés.         

Gazdasági fórum a megyeházán
A Fidesz-kormány gazdaságpolitikájáról és az új Széchenyi-tervről is 

szó esett a megyei ipari és kereskedelmi kamara, valamint a megyei ön-
kormányzat gazdasági fórumán, melyen részt vett Cséfalvay Zoltán, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára is, aki hangsúlyozta: „Na-
gyon fontos a vállalkozók támogatása, akik munkahelyeket hoznak létre, 
a világ fejlett országaiban ők a nemzeti jólét megteremtői.” Elmondta 
még: kiszámítható gazdasági környezetet kell teremteni, a bürokráciát 
és a korrupciót vissza kell szorítani, támogatni kell az innovációt, a mak-
rogazdaságot stabilizálni kell, valamint átlátható, kiszámítható, egysze-
rű adórendszert kell kialakítani. A kormány célja, hogy az uniós támo-
gatások felét gazdaságfejlesztésre fordítsa. Prioritásként kezelik majd 
az egészségipart, a gyógyturisztika köré csoportosult szolgáltatásokat 
a gyógynövénytermeléstől az ásványvízig, másrészt a biotermelést, az 
energiatakarékos beruházásokat. 

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke szerint az elmúlt nyolc 
év rossz gazdaságpolitikájának tulajdonította azt, hogy a gazdasá-
gunk versenyképessége lemaradt az uniós országok között. Markovszky 
György, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke elmondta, az első 
félévi megyei adatokból kiderül, a régióban Veszprém megye gazdasági 
teljesítménye a legkisebb. A beruházások 20 százalékkal csökkentek, az 
ipari termelés 18 százalékkal nőtt, ezen belül a feldolgozóiparé 33 száza-
lékkal. A megye ipari termelésből megyénkben 165 milliárdot az export, 
53 milliárdot a belföldi eladás adott. Nagyon fontos volna a 8-as gyors-
forgalmi út és a vasút fejlesztése a következő időszakban. A megyében 
csökkent a fogyasztás, az idegenforgalomban a vendégek és a vendégéj-
szakák száma. Ez alól kivételt képeznek az ötcsillagos szállodák.

Megújul tapolca belvárosa
Tapolca önkormányzata a Közép-dunántúli Operatív Program pályáza-

ta keretében 676 046 778 forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
el a belváros felújítására. A beruházás összköltsége meghaladja az egy 
milliárd forintot, a fejlesztéshez az önkormányzat 303 millió, a konzorci-
umi partnerek 26 millió forintos saját erővel járulnak hozzá. A következő 
24 hónapban a város több közintézménye újul meg, például a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum, a Tamási Áron Művelődési Központ, a Tó presszó 
és a belvárosi irodaház, emellett megszépül a Köztársaság tér déli része. 
Parkolókat, a Tapolca patak mentén sétányt is kialakítanak.

Megyei hírek
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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 
október 7-én 
jelenik meg.

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

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

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

eladó Várpalotán a városközpontban (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.

Nagyméretű garázs eladó a Hóvirág úti garázs-
soron. Ipari árammal, kívül-belül felújított, 
hőszigetelve, új vasajtóval. Tel.: 30/520-8842

Garázs eladó a Tési-dombon. Aknás, villa-
nyos, jó közvilágítás. (Forgács-sor). Érd.: 
88/787-010, 30/332-7109, 20/408-3126

Hajmáskéren 32 nm-es 3. emeleti, saját víz-
órás garzonlakás eladó. Ár: 3,2 millió Ft. 
Telefon: 30/461-2244

Várpalotán lakást, házat keresek. 30/520-
4512, Ruman

albérlet kiadó 3. emeleti szoba mellékhelyisé-
gek felszereléseinek használatával, dolgozó 
személynek. 15 ezer Ft+ rezsi, előre fizetve. 
06/70/270-6990 

Ősiben parasztház eladó. 2 szobás, gerendás 
szobával, nagy terület, gazdálkodásra al-
kalmas. Kútágas vályúval. Egy Babetta el-
adó. Érd.: 88/496-282

Pétfürdőn jó állapotú másfél szoba hallos első 
emeleti lakás nagyon kedvező áron eladó. 
Érd.: 30/407-6802

eladó 55 nm-es 2 szobás erkélyes, belülről fel-
újított, kívülről szigetelt, hőmennyiségmé-
rős  4. emeleti téglalakás a belvárosban. 
Józan hegyen 2 telek eladó olcsón! Tel.: 
20/596-5344

Várpalotán a Tési-dombon garázs eladó. Szerelő-
akna és villany van. Telefon: 30/904-1767

Kis kertes, felújítandó családi ház – 46 nm-es, 
sorházban, bojler, WC, gáz, illetve vegyes tü-
zelés van – eladó az Ady-lakótelepen. Irány-
ár: 5,2 M Ft. Érd.: 88/479-548, 30/836-9351

Józan dűlőben 1000 nm-es kert eladó, bekerítve, 
termő gyümölcsfákkal, szőlővel, pincével, rá-
építhető présházzal, szerszámos, WC, zuhany-
zó. Villany bekötve. 70/250-4608, 88/473-449

Kiadó
Kiadó bútorozott, felújított 2 szobás lakás a 

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

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 jogo-
sítvánnyal  kereskedelemben, egészségügy-
ben munkát keresek.  30/260-1208

 Vegyes
 Idősek, betegek masszírozását, kimozgatását 

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

Fundamenta lakáskassza. Érd.: 30/356-1589
takarítást  vállalok családoknál. 20/508-

4877
Jutalom a nyomravezetőnek! Várpalota, Tán-

csics M. u. 17. számú társasház elől el-
tulajdonítottak jelentős mennyiségű 
Terranova MX-15 típusú  polisztirollap-
ragasztót. Az információért magas juta-
lomban részesül: 30/546-3625

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  

lMP2010 új takarítógép, három az egyben 
(gőztisztító, porszívó, gőzölős vasaló) 
jótállással féláron eladó. 88/455-157.

relax, frissítő, talpmasszázs minden korosz-
tálynak, 1300 Ft-tól. Ajándékkártya kü-
lönböző alkalmakra. Masszázsbérlet ked-
vezménnyel. Legszebb ajándék, szerette-
ink egészségének megőrzése. Bejelentke-
zés: 20/467-3292. Vp, Szent István u. 13. 
Démon szalon (Öcsi cukrászda mögött)

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.
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a kábelégetésért büntetés jár
Szabálysértési eljárás indult egy 55 éves palotai férfi ellen, mert szep-

tember 13-án délelőtt a Grábler-tó mellett, az ún. régi istállók egyik helyi-
ségében kábelt égetett. A rendőrök lakossági bejelentés útján értesültek 
a cselekményről, akik a helyszínen találták a férfit, miközben épp égette a 
kábelekről a műanyag bevonatot, ezzel szennyezve a környezetet. 

220 ezer forint egy zsák krumpli
Csúnyán átverték az egyik pétfürdői idős hölgyet a településen szep-

tember 25-én délelőtt házaló burgonyaárusok. A 75 éves hölgy jelezte 
vásárlási igényét, így a két fiatalember készségesen a segítségére sie-
tett. A vásárló kérésére a zsák krumplit a garázsába vitték, majd közösen 
a lakásba mentek, ahol a hölgy fizetett a megspórolt pénzét, 220 ezer 
forintot tartalmazó pénztárcájából. Az árusok észrevették a tárcában a 
sok pénzt és elterelték a hölgy figyelmét vízkéréssel. A sértett a kérés-
nek eleget tett, miután az árusok a vizet elfogyasztották, a készpénzzel 
együtt a lakásból távoztak. Az idős hölgy röviddel az elkövetők távozása 
után jött rá, hogy bűncselekmény áldozata lett. 

Nyomás alatt a présházak 
Betöréses lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki szep-

tember 12–15. között az ablakot benyomva behatolt egy berhidai préshá-
zába, és onnan két darab vaskályhát tulajdonított el. A másik esetben a 
Kisbadacsony szőlőhegyén található  egyik présház tulajdonosa tett be-
jelentést, mert az ingatlan tetőszerkezetét megbontották, s az ismeret-
len tettes nyolc darab, egyenként 5x1,5 méteres hullámlemezt tulajdoní-
tott el, ezzel 70 ezer forintos kárt okozva a tulajdonosnak.

Fájt a fejük – gyógyszer loptak
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt nyomoznak a rendőrök ismeret-

len tettesek ellen, akik szeptember 10-én az egyik helyi gyógyszertár 
belső eladóteréből gyógyszereket, illatszercsomagokat és vitaminkészít-
ményeket tulajdonítottak el. 

Két baleset egy órán belül Berhidán
Súlyos személyi sérüléses közlekedési baleset történt Berhida belte-

rületén szeptember 11-én délelőtt 10 órakor, mely során egy kerékpáros 
ütközött utánfutós személygépkocsival. A berhidai sofőr feltehetően nem 
adta meg az elsőbbséget az egyenrangú útkereszteződésben jobbról érkező 
biciklisnek és elütötte. Az 50 éves berhidai kerékpárost súlyos sérüléseket 
szenvedett. A baleset helyszínelését követően egy órával újabb esethez 
vonultak a rendőrök és a mentősök. Ezúttal az Ősi úton egy segédmo-
toros szenvedett balesetet, mert a jármű sebességét nem megfelelően 
választotta meg.  A 23 éves berhidai férfi súlyosan megsérült. B. K.

rendőrségi hírek

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

remekül kezdték 
a bajnokságot a kézisek

Győri etO FKC–VBsK 
27:27 (15:12)

Az NB I/B Nyugati csoport 
2010/2011-es szezonjának nyitó-
fordulójában a VBSK a Győr csa-
patához látogatott. A mérkőzésen 
Gebhardt révén a Bányász szerzett 
vezetést és az előnyt a 10. percig 
sikerült is megtartani. Ezt köve-
tően a hazaiak átvették a veze-
tést, amit a szünetig három gól-
ra sikerült növelniük. A vendégek 
játékába ekkor több pontatlan-
ság csúszott, eladták a labdát és 
ziccerekben is hibáztak. A fordu-
lás után a Palota rendezte sorait 
és tíz perccel a vége előtt utolér-
te ellenfelét, sőt az utolsó perc-
ben már vendégelőnyt mutatott 
az eredményjelző. A hazaiak ek-
kor vitatható körülmények között 
hétmétereshez jutottak, amit ér-
tékesítettek, így maradt a pont-
osztozkodás. Összességében el-
mondható, hogy egy fordulatos 
mérkőzésen igazságos eredmény 
született. A Bányászból Kovács 
Sándor kapus és Gebhardt teljesít-
ménye emelhető ki.

Az ifjúsági mérkőzésen: Győr–
VBSK 26:20.

VBsK–tököl KsK 36:27 (18:14)
Az első hazai mérkőzés előtt ke-

rült átadásra a Kelemen József-díj, 
amelyet Gebhardt Ádám kapott, 
mint az előző szezon közönség ál-
tal megválasztott legjobb játéko-
sa. A találkozót a Bányász óriási 
elánnal kezdte, Kovács védéseivel 
és gyors lerohanásokból szerzett 
találatokkal 20 perc alatt tízgólos 
előnyre tett szert a rutinos Savont 
is soraiban tudó Tököl gárdája el-
len. Bár a félidőre a különbség le-
csökkent 4 találatra, a második já-
tékrészben újra kialakult a tíz gól a 
két csapat között, így a végén már 
a cserejátékosok is szerephez jut-
hattak. A Várpalota teljesen meg-
érdemelt győzelmet aratott ezen az 
estén, a sikerben minden egyes pá-
lyára lépő játékos kivette a részét. 
A VBSK legjobb góllövői Gebhardt 
7, Molnár 7, Soha Gergő 6 és Nagy 
Csaba 5 találattal voltak. A csa-
pat legközelebb ismét hazai pályán 
szerepel, szeptember 26-án, vasár-
nap, 17 órakor a Nagyatád gárdá-
ját fogadja. 

Az ifjúsági mérkőzés végered-
ménye: VBSK–Tököl 34:16.

BérCzes VIKtOr

rákóczi-kupa
a 60. bányásznap alkalmából ha-
gyományteremtő jelleggel gyere-
kek és öregfiúk részére kispályás 
fociversenyt szerveztek rákóczi- 
kupa névvel a rákóczi telepi Ba-
ráti Kör tagjai szeptember 4-én 
délután, a telepi iskola sport-
csarnokában.

A Rákóczi Telepi Baráti Kör tag-
jai a rendezvény kezdetén egy em-
berként köszöntötték tagtársukat, 
a 25. Várpalotai napok keretén be-
lül  Várpalota városért érdemérem-
mel jutalmazott Szabó Bélát. Né-
meth Árpád polgármester köszön-
tőjét követően Einreinhof Attila, 
a baráti kör elnöke megnyitotta a 

rendezvényt, és bemutatta a részt 
vevő csapatokat, majd hamaro-
san elkezdődtek a meccsek. A né-
zők hangos buzdítása leginkább a 
Várpalotai Bányász öregfiúk csa-
patát doppingolta, így ők végez-
tek az élen. A gyerekcsapatok kö-
zül Pétfürdő I-es csapata játszott 
a legjobban. Oklevelekkel és ván-
dorserleggel jutalmazták a legjobb 
csapatokat, illetve minden résztve-
vő gyerek kapott egy-egy csokolá-
dét. Külön díjazták a két korosz-
tály gólkirályát, mely címet a gye-
rekeknél Karbi Gergő, Peremarton 
csapatának játékosa, az öregfiúk-
nál Somogyi Ferenc, a Bányász já-
tékosa kapta meg. BalÁzs KIttI



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 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõek.

1390 Ft/m2

Csak 

szeptember 

30-ig!


