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Soha ilyen nagy felhatalma-
zást még nem kapott társadalmi 
erő Magyarországon, mint a Fi-
desz–KDNP. A szavazók az októ-
ber 3-ai önkormányzati választá-
sokon megerősítették a tavaszi 
„országgyűlési” döntésüket. Bár 
most a helyi ügyekről szavaztak, 
egyben véleményt nyilvánítottak 
a kormányról is, s annak négy hó-
nappal ezelőtt megkezdett mun-
kájáról. Négy hónap semmire sem 
elég, legfeljebb arra, hogy lássuk, 
az irány jó. „Az előző szocialis-
ta kormányok bevitték az erdőbe 
az országot, a lakosságot, és ott 
hagyták eltévedni. Éppen ezért 
egy darabig még nem lesz aktuá-

lis a mondás Magyarországon, mi-
szerint minden nagyon jó, minden 
nagyon szép, mindennel meg va-
gyok elégedve” – ahogyan Orbán 
Viktor a helyhatósági választások 
előtti országos kampánykörútja 
során fogalmazott. 

Most az a helyzet, hogy meg 
kell találni a legrövidebb kivezető 
utat, méghozzá lehetőleg együtt, 
és egymást nem gáncsolva. Az el-
ső és legfontosabb dolog, ahhoz, 
hogy kivergődjünk a gazdasági 
válságból, és magunkra találjunk, 
az a munka. Amíg nincs munka – s 
amíg a munkáért rosszul fizetnek, 
annyira rosszul, hogy még gyere-
keket sem lehet belőle tisztesség-

gel felnevelni –, addig itt nem lesz 
jó világ. Ha semmi mást nem néz-
nénk, csak azt, hogy hány baba-
kocsit toló anyát vagy kisgyerekét 
vezető anyát, apát látni manapság 
az utcán, itt nálunk Várpalotán is, 
az már nagyon sokat elárulna ar-
ról, hogy milyen az élet minősége 
ma Magyarországon. 

Ha már az utódnevelést sem en-
gedhetjük meg magunknak, akkor 
mire ez a sok erőfeszítés, kínlódás, 
megalázkodás, akkor egyáltalán, 
minek élünk? Ha ez a tendencia 
így folytatódna tovább, az egyen-
lő lenne a nemzethalállal. De na-
gyon reméljük, hogy az új kormány 
és az új polgármesterek és képvi-

selő-testületek megtalálják a mód-
ját a gazdaság talpra állításának s 
ezáltal annak, hogy újra jó legyen 
élni Magyarországon, hiszen erre 
szavaztunk október 3-án. 

A helyzet felettébb bonyolult, 
hiszen ezermilliárdokat kell kivonni 
a gazdaságból a korábbi kormányok 
által ki tudja mire felvett és mire el-
költött adósságok törlesztésére. Ke-
tyeg alattunk a kamatbomba.

A város új vezetőinek, Talabér 
Márta polgármesternek és a képvi-
selő-testület tagjainak – mindany-
nyiunk jól felfogott érdekében –, 
sok sikert és egészséget kívánunk 
munkájukhoz!

Balassa Gellért

Gratulálunk a győzteseknek!
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Újabb fontos lépcsőfokához érke-
zett Várpalota bérlakásprogramja 
– hangzott el a szeptember 29-
én, a Május 1. utcai bérlakás be-
mutatásának alkalmával rendezett 
tájékoztatón. a rendezvény során 
a leendő bérlők és tulajdonosok 
számára bemutatásra kerültek az 
új épülettömbben kialakított la-
kások, az érdeklődők helyszí-
ni bejárás során ismerkedhettek 
meg leendő otthonaikkal. 

Az épületbemutatás során Gál 
Zsolt, a cég műszaki vezetője mutat-
ta be az újonnan elkészült épület-
tömb lakásait, részletezve a kiala-
kítás módját és az épület kivitele-
zéséhez kapcsolódó műszaki tudni-
valókat. Jelenleg a belső burkolatok 
véglegesítése és a záró szerelvénye-
zési munkák vannak folyamatban, a 
tulajdonosokkal folytatott egyezte-
tések alapján. A bérlakásprogramba 
bekerülők megválaszthatják lakásuk 
színét, a burkolatok és a beltéri aj-
tók színeit. A lakások vételára a vi-
lágítótesteken kívül a konyhabútort 
és a konyhagépeket is tartalmazza.

A tájékoztatón dr. Bogdán Zsolt 
az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. 
ügyvezető igazgatója a cég részéről 
ismertette az elkészült bérlakások-
hoz kapcsolódó aktuális információ-
kat, tekintettel arra, hogy a lakások 
megfelelő esetben egy hónap távla-
tában átadásra kerülhetnek. A leen-
dő bérlők és tulajdonosok rövidesen 
kézhez kapják azokat a dokumentu-
mokat, amelyek alapján jogviszo-
nyuk véglegesítésre kerül. 

A program természetesen nem 
csak a bérlők és leendő lakástulaj-
donosok számára előnyös. A halasz-
tott értékesítésű bérlakásprogram 
lehetőséget nyújt a lakást vásárol-
ni szándékozók számára arra, hogy 
a beköltözést követően ne kelljen 
azonnal kifizetni a vételárat, sőt 
több év áll rendelkezésére a szük-
séges összeg előteremtésére úgy, 
hogy a bérlő mindeközben már a 
jövőbeni tulajdonában lakhat és 
élhet. A program illeszthető a la-
kástámogatási rendszerhez, az új 
építésű lakásokra vonatkozó ked-
vezmények igénybe vehetőek rá. A 
bérlakásprogram megvalósítása so-
rán a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelően a beruházó lehetőség szerint 
várpalotai munkaerőt alkalmaz a ki-
vitelezésben, ilyen módon a beru-
házási költség mintegy harmadát 
várpalotai vállalkozók kaphatták. 

Az épületeken a Várpalotán ké-
szülő, kiváló minőségű acélalapú 
tetőfedő rendszer kapott helyet, to-
vább növelve ezzel a helyben meg-
teremtett értéket. A projekt életmi-
nőség-javulást hoz a városban élők 
számára, javítja a lakásállomány 
minőségét, erősíti a város megtar-
tóerejét és fiatal beköltöző réteget 
jelent a településnek. Jelen pilla-
natban a város legnagyobb volume-
nű beruházása a bérlakásprogram, 
mintegy 1,5 milliárdos nagyság-
rendben. A tájékoztatón Várpalota 
Város Önkormányzata részéről Pál 
Károly kabinetvezető volt jelen.

G. a.
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Drótposta
Gratulálunk a polgármester/országgyűlési képviselő asszonynak és csa-

patának a fölényes választási eredményekhez!  Feketén-fehéren meg-
mutatkozott, a gyűlöletkampányban a gyűlölködőt meggyűlölték. 
30/260-1208

Jöhetne többször is az Alma együttes Palotára, nagyon élveztük, szülők és 
gyerekek egyaránt a koncertjüket! 20/775-2188

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Bérlakások bemutatása

szépkorút köszöntöttek
a várpalotai szántó István ez 
évben tölti be 95. életévét, akit 
ebből az alkalomból köszöntött 
Katona Csaba alpolgármester és 
Máténé dr. Ignácz anita jegyző. 
az időskorúak tapasztalataik-
kal, megélt éveikkel mindig pél-
daként állnak előttünk, szerete-
tet és tiszteletet érdemelnek az 
ifjabb nemzedék részéről. 

A szépkorúak iránti társadalmi 
megbecsülés kifejezéseképpen al-
kották meg azt a jogszabályt, amely 
szerint a 90., 95. és 100. születés-
napjukat ünneplő időseket jubile-
umi köszöntésben és  juttatásban  
részesítik. A városvezetés képvise-
lői nagy csokor virággal és aján-
dékkal léptek be szeptember 22-e 
délutánján az ápolóotthon nappa-
li szobájába, ahol Szántó István, 
a többi lakó és a dolgozók várták 

őket. A köszöntés során emléklapot 
adtak át a most is jó egészségnek 
örvendő szépkorú István bácsinak. 
Az idősek iránti megbecsülés, tisz-
teletadás jeleként az alpolgármes-
ter a Magyar Köztársaság kormánya 
elnökétől, Orbán Viktortól érkezett 
emléklapot nyújtott át Szántó Ist-
vánnak, a jegyző pedig Várpalota 
Város Önkormányzata nevében üd-
vözölte oklevéllel az ünnepeltet. A 
köszöntés során elbeszélgettek az 
idős úrral, aki sokat megélt a 95 
éve alatt, jelen volt a tragikus urivi 
áttörésnél, a Don-kanyarnál, ahon-
nan sebesülten, éhesen, fázva tért 
haza. István bácsi felidézte emlé-
keit, szenvedéseit, és azt az aka-
raterőt, bátorságot, ami segítet-
te őt a túlélésben a háború során, 
nem egyszer a véletlennek is kö-
szönve a szerencsés hazajutást. 

sz. F.

Szántó IStván SebeSülten, éheSen, fázva tért haza a Don-kanyarból
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– az első szó a köszöneté. Kö-
szönjük a bizalmat, hogy a vár-
palotaiak ránk bízták a város 
vezetését!  Nagy felelősséget 
jelent az, hogy mind a nyolc 
választókerületben nyertünk. 
szeretnénk vele jól sáfárkod-
ni, ahogy az elmúlt hetekben 
mondtuk: csak Várpalota, csak a 
közösség érdeke számít – kezd-
te a beszélgetést talabér Márta, 
Várpalota újonnan megválasz-
tott polgármestere lapunk fel-
keresésére.

– Hogy sikerült ilyen nagyarányú 
választási győzelmet aratni?

– Véleményem szerint méltá-
nyolták az emberek, hogy pozitív 
kampányt folytattunk, ami arról 
szólt, hogy mit szeretnénk meg-
valósítani, és nem a politikai el-
lenfelekkel foglalkoztunk. Azo-
kat a gondolatokat fogalmaztuk 
meg, amelyek mentén szeretnénk 
tevékenykedni a jövőben, és azt 

is nyilvánvalóvá tettük, hogy mi 
az, amin változtatni szeretnénk. 
Igyekeztünk minél több emberrel 
személyesen találkozni. 

– Hogy értékeli egészében a vá-
rosban lezajlott kampányt?

– Alapvetően korrektnek ér-
zem, még akkor is, ha az egyik 
inotai aktivistánkat kétszer is 
halálosan megfenyegették. A 
második után feljelentést tet-
tünk, de nem csináltunk belő-
le kampánytémát. Elég szomo-
rú, hogy megtörtént ilyen. Volt 
bőven személyes támadás, fő-
leg névtelenül, de megedződ-
tem már, és a többieknek is azt 
mondtam, hogy mi arról beszél-
jünk, hogy mit szeretnénk meg-
valósítani, és ne arról, amit a 
politikai ellenfeleink cseleksze-
nek. Az MSZP részéről több ne-
gatív szóróanyag is napvilágot 
látott, a Jobbik szintén elsősor-
ban velünk foglalkozott a kiad-
ványaiban és az egyik független 
jelölt részéről is voltak támadá-
sok, mi pedig az elképzelésein-
ket ismertettük.

– A képviselő-testület összetéte-
le alapján mit gondol az együttmű-
ködésről?

– Nyugodt, konstruktív hang-
vételre fogok törekedni a testületi 
munka során. Ehhez hasonló hoz-
záállásra lesz szükség a másik ol-
dalról is. Várpalotán eddig az volt 
a gyakorlat, hogy a győztes fél a 
másiknak nem ad bizottsági elnöki 
pozíciót. E tekintetben változtat-
ni szeretnék.  Az ellenőrző szerep 
demokráciában mindig az ellenzé-
ké, így a pénzügyi bizottság veze-
tése őket fogja megilletni. Már ez 
is egy kissé más típusú együttmű-
ködést jelez.  Kevesebb bizottság 
lesz, hiszen kisebb lett a képvise-
lő-testület is, az eddigi 17 helyett 
12 tagú. Az új struktúrára javasla-
tot fogunk tenni a héten.

Október 8-án, pénteken dél-
előtt lesz az átadás-átvétel a pol-
gármesteri hivatalban. Az alakuló 
ülést a választástól számított 15 
napon belül kell megtartani, a na-
pokban egyeztetünk időpontot a 
jegyző asszonnyal és a megválasz - 
tott képviselőkkel. GÁGó

talabér Márta várpalota új polgár-
MeStere

tarolt a Fidesz–KDNP
a Fidesz–KDNP képviselőjelölt-
jei mind a tizenkét várpalotai 
egyéni választókerületben meg-
nyerték a választást. a város 
új polgármestere pedig talabér 
Márta, a Fidesz–KDNP jelöltje 
lett. 

A szavazati joggal rendelkező 
palotai állampolgárok 35,83%-a 
jelent meg a vasárnapi önkor-
mányzati választáson. Talabér 
Márta 2765 szavazatot kapott, 
ez a választók 45,21%-nak felel 

meg. A polgármesterjelöltek közül 
a független Csővári Jánosra 1515 
(24,77%) fő voksolt. A többi jelölt 
eredménye: Deák Istvánné (MSZP) 
1213 (19,83%), Máté József (Job-
bik) 331 (5,41%) és Gadanecz 
György (független) 292 (4,77%).

az első választókerület ered-
ménye: Galambos Szilvia (Fidesz–
KDNP) 282 szavazat (48,87%), 
Nádasdiné Illés Tünde (MSZP) 147 
(25,48%), Kepes László Tibor (füg-
getlen) 114 (19,76%), Duró Zoltán 
(Jobbik) 34 (5,89%).

a második választókerület 
eredménye: Huszárné Bacsárdi 
Valéria (Fidesz–KDNP) 364 szava-
zat (52,30%), Pál Balázs (MSZP) 
158 (22,70%), Pados Zoltánné 
(független) 119 (17,10%), Szabó 
Richárd (Jobbik) 55 (7,90%).

a harmadik választóke-
rület eredménye: Kádár Ist-
ván (Fidesz–KDNP) 283 szavazat 
(43,47%),  Sípos Tamás (függet-
len) 195 (29,95%), Etlinger Csilla 
(MSZP) 114 (19,76%), Máté József 
(Jobbik) 48 (7,37%).

a negyedik választókerület 
eredménye: Antal László (Fidesz–
KDNP) 499 szavazat (59,62%), 
Falussy Sándor (MSZP) 206 
(24,61%), Antall Istvánné (füg-
getlen) 75 (8,96%), Balogh Andor 
(Jobbik) 57 (6,81%).

az ötödik választókerület 
ered ménye: Keresztény Leven-
te (Fidesz–KDNP) 339 szavazat 

(42,11%), De ák Ist ván né (MSZP) 
285 (35,40%), Ga da necz György 
(füg getlen) 113 (14,04%), Máté 
Ka ta lin (Jobbik) 68 (8,45%).

a hatodik választókerület 
ered mé nye: Juhász Attila (Fi desz– 
KDNP) 452 szavazat (61,75%), Dá-
niel Mária Magdolna (MSZP) 205 
(28,01%), Szerencsés Piroska 
(Jobbik) 75 (10,25%).

a hetedik választókerület ered-
ménye: Jákli Tivadar (Fidesz–KDNP) 
397 szavazat (51,16%), Ein rein hof 
Attila (független) 200 (25,77%), 
Soós Gábor (MSZP) 126 (16,24%), 
Ötvös László (Jobbik) 53 (6,83%).

a nyolcadik választókerü-
let ered ménye: Katona Csa-
ba (Fidesz–KDNP) 405 szavazat 
(45,40%), Sajtos Já nos (függet-
len) 262 (29,37%), Sza bó Tün de 
(MSZP) 145 (16,26%), Sze der ké nyi 
At ti lá né (Job bik) 61 (6,84%), Litz-
ki Ka ta lin (füg get len) 19 (2,13%).

A következő négy évben Várpalota képviselő-testületének tag-
jai lesznek: Talabér Márta (polgármester), Galambos Szilvia, 
Huszárné Bacsárdi Valéria, Kádár István, Antal László, Keresz-
tény Levente, Juhász Attila, Jákli Tivadar, Katona Csaba (mind 
a Fidesz–KDNP jelöltjei). A kompenzációs listáról három kép-
viselő jutott be: Deák Istvánné (MSZP), Falussy Sándor (MSZP) 
és Máté József (Jobbik).

Csak a közösség érdeke számít
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az ügyvéd válaszol

a büntetőeljárásról 2.
Ebben az írásban megpróbá-

lom bemutatni röviden a bünte-
tőeljárás menetét, de terjedelmi 
okok miatt nagyon a lényegre 
kell, hogy szorítkozzak.

A büntetőeljárás (további-
akban: Be.) a nyomozati (álta-
lában ez a rendőrségit szakot 
jelenti) szakasszal indul. A Be. 
indulhat magánszemélyek álta-
li feljelentéssel, illetve vannak 
olyan esetek, amikor a különbö-
ző hatóságok hivatalból teszik 
meg a feljelentést (pl. az orvos 
észleli, hogy valaki közlekedé-
si balesetben 8 napon túl gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett). 
A nyomozati szak a legelső, de 
talán a legfontosabb szakasz az 
eljárásban mind a hatóság, mind 
a terheltek részéről. Az ese-
tek döntő többségében ugyan-

is amilyen eredménnyel zárul a 
nyomozati szakasz, olyan lesz 
az egész eljárás vége is. Ebben 
a szakaszban döntő fontosságú 
vallomások, egyéb bizonyítékok 
kerülnek az anyagba, amelye-
ket már később egyáltalán nem, 
vagy csak kicsit lehet változ-
tatni. Gyakorlatilag majdan az 
ítéletet meghozó bíróság teljes 
egészében a nyomozati anyag-
ra támaszkodik, amely egyrészt 
helyes, de az én álláspontom 
szerint ez Magyarországon fo-
kozottan igaz, ami sok esetben 
nem szerencsés.

Amikor lezárul a nyomoza-
ti szakasz és a Be. még nem fe-
jeződik be, tehát nem szünte-
tik meg a nyomozást a legelső 
szakaszban, akkor a Be. legrö-
videbb, ügyészi szakasza követ-

kezik. Ebben a szakban is meg 
lehet szüntetni a Be.-t, de mi-
vel általában minden nyomozást 
az ügyészség felügyel az elejé-
től kezdve, ezért ha eljut eddig 
az ügy, általában mindig a bíró-
ságon fejeződik be, mert meg-
történik a vádemelés. Az ügyé-
szi szak egyik legfontosabb ré-
sze a vádirat elkészítése, amit 
az ügyészség a bíróságnak meg-
küld, aki kitűzi a büntetőtár-
gyalást.

A legutolsó, egyben legfon-
tosabb szakasz a bírósági sza-
kasz, hiszen itt születik meg a 
végső döntés, és itt teljesed-
nek ki mindazon jogállami ga-
ranciák, amelyek minden jogál-
lam büntetőjogában megtalál-
hatók. Ezekkel a garanciákkal 
később külön cikkben foglal-

kozom majd. A bírósági szakasz 
röviden úgy foglalható össze, 
hogy az ügyészség vádol, a ter-
helt és a védő védekezik, a bí-
róság pedig a rendelkezésre ál-
ló bizonyítékok alapján dönt a 
bűnösség kérdésében és kiszab-
ja a büntetést, vagy felmenti a 
terheltet a vádak alól. Bár a bí-
rói szaknak a legfontosabbnak 
és a legalaposabbnak kellene 
lennie, sajnos manapság sok 
esetben csak a nyomozati szak 
szolgai megismétlését jelenti, 
ami egyébként abszolút törvé-
nyes, de bizony a futószalagon 
működő bírósági tárgyalások 
sok esetben csalódást keltenek 
az igazságot kereső emberek-
ben. (Folytatjuk.)

IFJ. Dr. HarCOs GÁBOr
 üGYVéD
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Megkérdeztük...

Jár-e  
nyugdíjasklubba?

Polgár Istvánné
Nem járok nagyon sehova, mert 

beteges vagyok, magas a vérnyo-
másom. Húgommal lakom, ő is 
egyedül van, elmúlt már 78 éves, 
én 83 vagyok. Nem nagyon me-
gyünk sehova, legfeljebb néha sé-
tálunk egy kicsit. Inkább otthon 
tévézünk, újságot olvasgatunk.

szabó Jánosné
Járok a Kohó Nyugdíjas Klubba, 

kirándulni is szoktam velük men-
ni, de mindenben nem tudok részt 
venni. Van négy unokám, velük is 
örömmel foglalkozom, amíg a fia-
talok dolgoznak. De, ha tudok, ak-
kor megyek a nyugdíjasklubba.

Jónás Károlyné
Nem járok nagyon sehova, 

egyedül élek, nemrég özvegyül-
tem meg. Van családom, unoká-
im, velük tartom a kapcsolatot, a 
lányom is itt dolgozik a közelben. 
Bevásárolni eljárok a városba, jó, 
hogy itt minden egy helyen van, 
a gyógyszertár, bolt.  

G. a.
FOtó: erDőHÁtI

www.zircitakarek.hu

Javítási munkálatok a nagy 
esőzések után

az új képviselő-testület felál-
lása előtt, szeptember 28-án 
ültek össze utolsó alkalommal 
a képviselők, hogy döntsenek 
önálló képviselői indítványok, 
a nagy esőzések következté-
ben kialakult problémák, illet-
ve közoktatási intézmény fenn-
tartásához való hozzájárulás 
ügyében.

Az Alsóvárosban, a Bokányi 
Dezső utcában az elmúlt hóna-
pokban lehulló csapadék követ-
keztében a bekötőutakon tartha-
tatlan állapotok uralkodnak az ott 
élők számára. A rendkívüli testü-

leti ülés során Einreinhof Attila 
indítványára a testület úgy dön-
tött, hogy a költségvetési kon-
cepcióban szerepeltetni fogja a 
Bokányi Dezső utcában az útpro-
filozási és vízelvezetési munkák 
elvégzéséhez szükséges összeget. 
Az esőzések a Gál Gyula Sport-
csarnok tetőzetét sem kímélték, a 
tető károsodása azonban javítha-
tó, amely munkálatokat a Palota-
konzult Kft. végzi el.  

A Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke 
fordult kéréssel Várpalota Város 
Önkormányzatához, hogy járul-
jon hozzá a megyei fenntartású 

városi közoktatási intézmények 
működtetéséhez. Egyébként a vá-
rosi tulajdonban lévő intézmények 
felújítási költségeit finanszírozó 
önkormányzat a fenntartáshoz a 
szűk költségvetés miatt már nem 
tud forrást biztosítani a megyei 
önkormányzat felé.

A képviselők elfogadták Sajtos 
János önálló indítványát, amely 
szerint az ’56-os Klub Várpalotai 
Szervezete Inotán, a volt Mélyfúró 
Vállalat előtt álló emlékművet az 
orvosi rendelő előtti közterületen 
helyezze el ’56-os emlékmű állítá-
sa céljából. Az áthelyezés költsé-
gei a szervezetet terhelik.

Jubiláltak a nyugállományúak
a Várpalotai Gábor Áron Nyug-
állományúak Klubja 1975-ben 
alakult a hazafias honvédelmi 
nevelés és katonai hagyomány-
ápolás céljával. a 35 éves klub 
példaértékű munkáját a jubile-
um alkalmával a Veszprém Me-
gyei Önkormányzat megyezász-
ló adományozásával ismerte el, 
amelyet talabér Márta adott át.

Szeptember 24-e délutánján 
nagyszabású ünnepi jubileumi 
közgyűlést tartott a katonákból, 
rendőrökből, tűzoltókból, volt 
honvédségi közalkalmazottak-

ból és pártoló tagokból álló klub 
a Helyőrségi Művelődési Otthon-
ban. Az eseményen Dobszai Jó-
zsef nyá. alezredes, a klub elnöke 
mondott ünnepi beszédet és szá-
molt be a szervezet történetéről, 
életéről és az alapítókról. A klub 
nagy sikerrel szervez hazafias-
honvédelmi vetélkedőket iskolák-
nak, kiemelkedő a katonai hagyo-
mányápoló tevékenysége. Együtt-
működik a MH Bakony Harckiképző 
Központtal, valamint a Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör Várpalo-
tai Szervezetével, tagja a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetségé-

nek. Az elnök elismeréssel beszélt 
Nesó Sándor fafaragó együttmű-
ködő művészeti tevékenységéről.

A Bányászhagyományok Ápo-
lásáért Egyesület és a Bányász 
Nyugdíjas Klub vezetőségének ja-
vaslatára a megyei önkormányzat, 
elismerve a klub eredményes te-
vékenységét, megyezászlót ado-
mányozott a szervezet számára, 
amelyet Talabér Márta országgyű-
lési képviselő, a megyei közgyűlés 
alelnöke adott át az ünnepség so-
rán Dobszai Józsefnek. Nyolc szer-
vezet kötött szalagot a zászlóra, 
majd kitüntetések, elismerések és 
ajándékok kerültek átadásra.

A nagyszámú vendégek sorában 
megjelent többek között Katona 
Csaba alpolgármester, Fürst Tamás 
ezredes, a MH BHK parancsno-
ka, Ipacs József ezredes, a BEOSZ 
ügyvezető elnöke, dr. Lauer János 
mérnök, tűzoltó ezredes, a Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, dr. Csányi Zoltán rend-
őr alezredes, a Várpalotai Rendőr-
kapitányság vezetője, számos vá-
rosi és megyei katonai vezető és 
civil szervezeti képviselő. 

GÁGó aNIta
FOtó: VarPalOtaI.Hutalabér Márta MegyezáSzlót aDoMányozott a nyugálloMányúak klubjának
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Várpalota olasz díszpolgára
Giancarlo Fermani, a teMa Italia 
és a teMa Nemzetközi szervezet 
elnöke, Porto san Giorgio város 
korábbi alpolgármestere Várpa-
lota város nemzetközi kapcso-
latainak fejlesztésében végzett 
magas színvonalú tevékenysége 
elismeréseként az idei évi Vár-
palotai napokon a Várpalota Vá-
ros Díszpolgára kitüntetést ve-
hette át. az új díszpolgárral be-
szélgettünk.

– Mikor kezdődött a Várpalotá-
val való kapcsolata?

– 1999-ben mint alpolgármes-
ter jöttem először Várpalotára, a 
Várexpóra. Foglalkozásomat tekint-
ve nem vagyok politikus, adóügyi 
tanácsadással foglalkozom vállal-
kozóként, főkönyvelő és könyv-
vizsgáló vagyok. ’99-ben ismertem 
meg Várpalotát, és nagyon szeret-
tem volna kapcsolatot kiépíteni a 
várossal. Megkerestem Leszkovszki 
Tibor polgármester urat, mert ér-
dekelt, hogy milyen problémák és 
lehetőségek vannak a városban, 
van-e mód arra, hogy elkezdjünk 

együtt dolgozni. A Várexpóra oszt-
rák, román és szlovén delegációk is 
érkeztek, akik osztották a vélemé-
nyemet abban, hogy ismerjük meg 
egymást, és fogjunk össze. Így kez-
dődött el a mára évtizedes együtt-
működésünk, amely alapul szolgál-
hat az egységes Európa új népének 
a felépítéséhez is. 

– Hogy folytatódott a közös 
munka az elmúlt években?

– Lehetőségeket kerestünk, 
hogy népeink különböző cso-
portjai találkozhassanak: isko-
lák, polgári védelmis csoportok, 

kórusok, néptáncegyüttesek, Pro 
Loco-szervezetek (a városért dol-
gozó önkéntes civil szervezetek). 
Ennek keretében olasz Pro Loco-
szervezetek jártak Várpalotán, és 
hozzánk is érkeztek itteni civilek, 
tehát elindult egy együttműkö-
dés, amelynek fontos terepe volt 
a sport is. Majd 2001. október 13-
án, Várpalotán megalakult a TEMA 
Nemzetközi Szervezet, amely so-
rán Európában egyedülálló módon 
négy ország, Ausztria, Olaszor-
szág, Szlovénia, Magyarország kis-
térségei kötöttek szerxződést, eh-
hez csatlakozott Románia is. Több 
mint negyven város írta alá ezt az 
együttműködési szerződést 2001-
ben, itt, Várpalotán. 

– Milyen céllal alakult meg ez a 
szervezet?

– Igyekeztünk együtt meglátni 
az Európai Unió fontosságát. Meg-
értettük akkor, hogy ha mi, város-
vezetők, polgármesterek nem ré-
szesítjük előnyben az egységes Eu-
rópa új népének a kialakítását, ak-
kor ezt nem teszi meg senki, ez a 
mi feladatunk. A TEMA Nemzetközi 

Szervezetnek pontosan ez a célki-
tűzése, vagyis Európa új népét ki-
alakítani alulról jövő kezdeménye-
zések által. Folyik a közös munka, 
évek óta nyújtunk be különböző 
európai uniós nemzetközi projek-
teket Brüsszelbe, például a délke-
let-európai vagy az Európa a pol-
gárokért közvetlen uniós alapra. 
Ezáltal megmutattunk egy nagy 
dolgot: tudunk együtt dolgozni és 
gondolkodni, akkor is, ha különbö-
ző kultúrában élünk és különböző 
nyelvet beszélünk. Úgy gondolom, 
hogy a különbözőségünk az erőssé-
günk, és ez az erőssége a felépülő 
új európai népnek is. Ez az a mun-
ka, amit elkezdtünk, és szeretnénk 
továbbvinni a jövőben is. 

Köszönöm Várpalotának, a vá-
ros vezetésének a díszpolgári ki-
tüntetést, nagy megtiszteltetés-
nek érzem, hogy egy magyar vá-
rosnak lehetek a díszpolgára. Ez-
által a várpalotaiak egy kicsit 
jobban olasznak érezhetik magu-
kat, mi pedig együtt közösen az 
Európai Unió polgárai lehetünk. 

G. a.

gIancarlo ferManI

Köszöntő az idősek napja alkalmából
A Jó Szerencsét Művelődési 

Központ színháztermében tartot-
ták múlt hét pénteken az idősek 
napja alkalmából rendezett városi 
ünnepséget. A rendezvény kez-
detén Talabér Márta országgyűlé-
si képviselő, a Veszprém Megyei 
Idősügyi Tanács elnöke köszön-
tötte az időseket és a megjelent 
vendégeket. Beszédében az idősek 
szeretetét, gondoskodását hang-
súlyozta, melynek mindannyiunk 
részesei lehetünk életünk során, 
továbbá kiemelte a hosszú évek 
tapasztalatát és bölcsességét, 
mely értéket csak és kizárólag a 
szépkorúak tudhatnak magukénak. 
A következő Sütő András-idézettel 
fejezte ki az idősek tiszteletének 
fontosságát és szerepét: „Önma-
gát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi, a 
világ nem vele kezdődött…” Mert 

a mi világunk velük, a szüleink, 
nagyszüleink életével kezdődött. 
Az ő munkájuknak az eredménye 
a jelen, amelyben a mi generáci-
ónk él és azt adjuk tovább, amire 
ők tanítottak. A mi feladatunk az, 
hogy időseink számára olyan élet-

körülményeket biztosítsunk, amik 
lehetővé teszik számukra az öreg-
korhoz méltó derűs életet.

A megnyitóbeszédet követően 
Lőrincz Máté kétrészes musical-
operett összeállítását hallhattuk 
két részben, majd az ünnepség ke-

retén belül Talabér Márta ország-
gyűlési képviselő és Németh Ár-
pád polgármester oklevelet adott 
át a város életében kiemelkedő 
munkát végző idősek részére. 

BalÁzs KIttI

apáti Ferencné a Jó Szerencsét Nyugdíjas Dalkör alapító tagja 
részére a hosszú éveken át kiemelkedő elhivatottsággal, szorgalom-
mal végzett tevékenységéért, értékes, önzetlen, példaértékű emberi 
magatartásáért. szabó Miklósné az Inotai Búzakalász Dalkör alapító 
tagja részére az alapos, precíz munkája, példaértékű pontossága és 
segítőkészsége elismeréseként.

Goór sándorné a Bányász Nyugdíjas Klub alapító tagja részé-
re a kiemelkedően magas színvonalon végzett közösségi munkája 
elismeréseként. Kiss Ferencné a Bányász Nyugdíjas Klub alapító 
tagja részére az éveken át elismerésre méltó aktivitással és szor-
galommal végzett közösségi munkájáért. Kocsis Julianna az Inotai 
Erőmű Nyugdíjas Klub tagja részére a végtelen szerénységgel, ma-
gas színvonalon végzett közösségi munkájáért. Magasi Istvánné a 
Mozgássérültek Várpalotai Egyesülete tagja részére az egyesületben 
magas színvonalon végzett önzetlen közösségi munkájáért. szűcs 
sándorné a Városi Nyugdíjas Klub tagja részére a rendezvények szer-
vezésében, lebonyolításában vállalt példás, fáradhatatlan és önzet-
len munkájáért, segítőkészségéért. Nagy Györgyné a Kohó Nyugdí-
jas Klub tagja részére a sokéves aktív, magas színvonalon végzett 

szervezőmunkájáért. sipos Józsefné az Inotai Közösségi Ház Nyug-
díjas Klub tagja részére az önzetlen, elismerésre méltóan aktív mun-
kájáért,  a rendezvényeken való színvonalas közreműködéséért. Új-
vári Istvánné a Szeretet Onko Klub tagja részére a közösség életé-
ben példás emberséggel végzett, fáradhatatlan és önzetlen munkája 
elismeréseként. Bondor Józsefné az Egészséges Szívért KHE alapít-
vány tagja részére a kiemelkedő elhivatottsággal , példaértékű tett-
rekészséggel végzett közösségi munkájáért. Kulcsár elek az Inotai 
Kertbarát Kör alapító tagja részére a több évtizedes aktív, példaér-
tékű, lelkiismeretes munkája elismeréseként. Vékony Bálint a Vár-
palota-Pétfürdő Kertbarát Egyesület vezetőségi tagja részére a több 
évtizedes aktív, önzetlen munkájáért a rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában végzett tevékenységéért. Fürjes lászlóné a Város-
házi Nyugdíjas Klub tagja részére a közösség életében önzetlen és 
lelkiismeretességgel végzett munkája elismeréseként. Kóti lászlóné 
a Cukorbetegekért Alapítvány titkára részére a kiemelkedő aktivitás-
sal, szorgalommal végzett tevékenységéért, a rendezvények szerve-
zésében, lebonyolításában való közreműködéséért.

a 2010. évi idősek napja alkalmából oklevélben részesült:
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bartoS SánDorné éS unokája

Bartos sándorra emlékeztek
a 8. sz. Általános Iskola 2003-
ban, az iskola alapításának 
negy   ven éves évfordulóján vette 
fel egykori igazgatója, Várpalota 
díszpolgára, a kiváló pedagógus, 
Bartos sándor nevét. a követke-
ző évtől minden ősszel megren-
dezésre kerül a Bartos-napok, 
emléket állítva ezzel a sokolda-
lú, pedagógiai munkásságával 
példamutató névadónak. 

A Bartos Sándor Óvoda és Álta-
lános Iskola szakmai programja, az 
idei évi Bartos-napok szeptember 
23-a délelőttjén nyílt órák megtar-
tásával indult, amelyen szülők, vá-
rosi és társintézmények képviselői 
is jelen voltak, hogy betekintést 
nyerhessenek az iskolában folyó 
szakmai munkára. A gyermekeknek 
lehetőségük volt a délutáni gála-
műsor keretében is bemutatni te-
hetségüket a versmondás és ének-
lés terén. 2005-ben szavazta meg 
a tantestület, hogy minden évben 
Bartos-díjat ítélnek oda az iskola 
egy dolgozójának, amely a Bartos-
napokon kerül átadásra. Ezúttal a 

tíz éve itt dolgozó, magas színvo-
nalú munkát végző Antalka Zsoltné 
részesült a kitüntetésben. Harma-
dik éve ad teret a Bartos-napok 
egy várpalotai művész kiállításá-
nak. Idén az iskolával már évek óta 
kapcsolatot tartó és az intézményt 
támogató Papp János, környékbe-
li tájakat, utcákat, a Balatont áb-
rázoló képei díszítették az iskola 
termének falait. Megnyitó gondo-
latokkal Pócsik József igazgató üd-
vözölte a Színes álmok című akva-
relltárlatot. 

Érzelmekben gazdag megem-
lékezésre került sor a pénteki nap 
délelőttjén. Leitner Ferenc, az 
egykori barát személyes élmények-
kel fűszerezett előadása a közösen 
végzett helytörténeti munkákról, 
valamint a Várpalotai Városi Tele-
vízió egykori portréfilmje idézte 
fel Bartos Sándor alakját, kiváló 
személyiségét. Bartos Sándorné, 
a nagybecsű pedagógus özvegye, 
Zsoldos Natália, az unoka és dr. 
Zsoldos Zoltán, Bartos Sándor lá-
nyának férje is megtisztelte jelen-
létével a rendezvénysorozatot.

Megyeszerte is egyedülálló 
szakmai szobával gazdagodott az 
intézmény: snoezelen-szoba került 
átadásra a pénteki napon, mely 
során előadást tartott Lehoczkyné 
Stelkovics Ilona az itt folyó terá-
piáról. A speciális hang- és fény-
terápia a pszichés alapfunkciók 
aktivizálását, fejlesztését segíti 
elő, a különleges fényeffektusok, 
hangok motiválnak és oldják a fe-

szültséget. A szoba kialakítására 
egy nyertes pályázat útján vált le-
hetőség ez évben.

A névadóra emlékező kétnapos 
rendezvény Bartos Sándor sírjának 
meglátogatásával zárult, az iskola, 
valamint a Városszépítő és -Védő 
Egyesület (Bartos Sándor tagja volt 
a szervezetnek) képviselői helyez-
ték el az emlékezés koszorúit.

GÁGó

Várpalota Város Önkormányzati képviselõ-testülete (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) nyilvános árverés (licit) útján értékesíti 
az alábbi ingatlanokat: (Hétvezér úti garázssor)

Várpalota, 3223/40 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 43 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 200 000 Ft+25% ÁFA /250 000 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/41 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 28 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 140 000 Ft+25% ÁFA /175 000 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/42 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 29 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 145 000 Ft+25% ÁFA /181 250 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/43 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 28 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 140 000 Ft+25% ÁFA /175 000 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/44 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 29 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 145 000 Ft+25% ÁFA /181 250 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/47 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 43 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 200 000 Ft+25% ÁFA /250 000 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/48 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 29 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 145 000 Ft+25% ÁFA /181 250 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/49 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 28 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 140 000 Ft+25% ÁFA /175 000 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/50 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 29 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 145 000 Ft+25% ÁFA /181 250 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/51 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 28 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 140 000 Ft+25% ÁFA /175 000 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

Várpalota, 3223/52 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezésû, 29 m2 területû ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 145 000 Ft+25% ÁFA /181 250 Ft/. Ajánlati biztosíték: 10 000 Ft

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján Szemes Rita vagyongazdálkodási ügyintézõtõl 
(8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Telefon: 06/88-592-660) 1000 Ft+25% ÁFA ellenében, 2010. szeptember 30-tól. 

A nyilvános árverés elõtt a telkek megtekinthetõk 
az ügyintézõ jelenlétében  2010. október 15-én (péntek) elõzetes idõpont egyeztetés alapján.

A pályázaton való részvétel regisztrálási határideje: 2010. október 15. A nyilvános licit idõpontja 2010. október 18.

Ingatlanértékesítési pályázati felhívás
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Boldog idő 
– musical zorán dalaiból a retróban

Sztevanovity Zorán már a ’60-
as évekbeli Metró együttessel is 
nagy sikereket élt át, de szóló-
karrierjének kezdete óta meg kü-
lönösen a magyar könnyűzenei 
élet legigényesebb képviselői kö-
zé tartozik. Dusán Sztevanovity 
költői dalszövegei, Presser Gábor 
és a Zorán által választott külföldi 
szerzők érzéki dallamai sajátosan 
simulnak Zorán halk szomorúságá-
hoz, finom szarkazmusához, érett 
előadói stílusához.

A huszonnyolc dalból álló két ré-
szes darab története egy vándorról 
szól, aki megérkezik egy kocsmába, 
valamikor a huszadik század végén. 
A sorra felcsendülő dalok segítségé-
vel visszaemlékezik családja, bará-
tai, szerelmei történetére, egészen 
a második világháborúig visszanyú-
lóan. A dalok között nincs is pró-
za, végig zene szól, a dalszövegek 
mellett pedig a látvány, a táncok 

egészítik ki a történetet Az előadás 
végigvezet a magyar rockgeneráció  
történetén. A korábbi számok a szo-
ros összefüggésben a társadalom, 
az életérzések változásaival, a múló 
ifjúsággal, így igen alkalmasak ar-
ra, hogy prózai szövegek nélküli, a 
dalok szerkezetét változatlanul ha-

gyó, asszociatív szerkesztésű, lát-
ványos színpadi játék születhessen 
belőlük. Felcsendülnek a legismer-
tebb Zorán-slágerek, melyek nosz-
talgiát, mai érvényű érzéseket és 
gondolatokat ébresztenek, színpadi 
történetté, látványos képekké ötvö-
ződnek.

Gazdag Tibor, a Jóban rossz-
ban sztárja alakítja  a  Boldog idő 
című zenés darab főszerepét. Ő a 
darab születésének körülménye-
it is elárulta: – Az ötlet Vándorfi 
Lászlótól, a Pannon Várszínház 
igazgatójától származik, ő az elő-
adás dramaturgja, rendezője is. 
Zorán és testvére, Dusán, aki az 
összes dal szövegét írta, eleinte 
tartottak attól, hogyan lehet eze-
ket a kész dalokat egy utólag kre-
ált történet köré rakosgatni. De 
nagy örömünkre, amikor megnéz-
ték a kész előadást, meghatottan 
távoztak.

Kevés színház tud annyi jó 
hangú színészt felsorakoztatni, 
mint a Pannon Várszínház. Ez a 
tény, no meg a felcsendülő sláge-
rek sora már önmagában biztosítja 
azt, hogy a Retroszínházban a kö-
zönség egy feledhetetlen előadás 
részese legyen.

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

TiszTelT VárpaloTaiak!

Köszönöm, hogy október 3-án bizalmat szavaztak képviselőjelöltjeinknek 
és támogatták polgármesterré választásomat!

Azon fogunk dolgozni, hogy új korszakot nyissunk a város közéletében, 
hogy tényleg csak Várpalota számítson! 

Számos feladat vár ránk, a város helyzete nem könnyű. 
Csak Önökkel közösen  fogunk tudni eredményeket elérni!

Tisztelettel:
TALABÉR MÁRTA polgármester 
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Programajánlók, közérdekû információk

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
9-én 10 órakor Szüreti felvonulás
13-án 16 óra Inotai Kertbarátkör kertésze-

ti előadása
KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Tatár Antal festő jubileumi kiállítása. A ga-

léria megtekinthető a könyvtár nyitva-
tartási ideje alatt.

NaGYBOlDOGasszONY-teMPlOM
Várpalota, Szent Imre u.
21-én 19 órakor: Rákász Gergely: Egy kon-

cert kékben – látványkoncert

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
9-én 18 óra (ifi:16 óra) VBSK–Váci KSE 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
17-én 17 óra VBSK–Úrkút SK női kézilab-

da-mérkőzés
VBsK-sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
10-én 13 óra VBSK–Siófoki Bányász U17-es 

labdarúgó-mérkőzés
10-én 15 óra VBSK–Siófoki Bányász U19-es 

labdarúgó-mérkőzés
16-án 14.30 VBSK-Csornai SE bajnoki labda-

rúgó-mérkőzés

Hozzávalók: 1 tojás, 20-25 
dkg liszt, 15 dkg füstölt szalonna, 
1 fej vöröshagyma, 1 mokkáska-
nál őrölt pirospaprika, 3 evőkanál 
búzadara, só, zeller, zöldpetrezse-
lyem, lestyán.

Elkészítés: A tojásból leves-
tésztát gyúrunk és kinyújtjuk. A 
szalonnát daraboljuk, kisütjük. 
Ebben a zsírban halványpirosra 
pirítom a picire vágott hagymát, 

hozzáadjuk a darát és a pirospap-
rikát. A kinyújtott tésztát ezzel 
a masszával ujjnyi vastagságúra 
megkenjük, kétszer ráhajtjuk a 
tésztát és a hajtások mellett le-
nyomkodjuk. Derelyevágóval el-
vágjuk, a csíkokat pedig három-
szög alakúra formázzuk. Két liter 
forrásban levő vízbe sót, lestyán- 
és zellerlevelet teszünk, belefőz-
zük a tésztát, majd petrezselyem-
zölddel megszórjuk.

recept(t)úra

szabógallér-leves 

Humorzsák

– Mely állatok terjedtek el a legjobban a Földön?
– ????
– A kínai jak.

– A Biblia arra tanít, hogy szeresd felebarátodat.
– A Káma-Szútra pedig arra, hogy hogyan!

Egy bukaresti utcán menekül a zsíros kenyér az éhes románok elől.
Berohan a sarkon, és meglátja a rántott húst, aki nyugodtan sétál 
az utca közepén. Odaszól neki:
– Menekülj, rántott hús, jönnek az éhes románok és megesznek!
Mire a rántott hús:
– Félelemre nincs okom, engem itt nem ismernek.

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): október 8-án 8–18 óráig légi lövészet, 

11–12-én 7–23 óráig szárazföldi és légi lövészet, 13–14-én 7–23 óráig és 
15-én 7–18 óráig szárazföldi 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

Várpalota – Október 21., csütörtök 19 óra 
Nagyboldogasszony-templom (Szent Imre u.)

Jegyelõvétel: 
Mûvelõdési Ház – Honvéd u. 1. Tel.: 88 472305

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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Hoztak, de mégis vittek...

A magukat EON munkatársainak kiadó férfiak csöngettek be szeptem-
ber 29-én egy nyolcvanéves férfihez azzal az ürüggyel, hogy az áramdíj 
pontos megállapítása érdekében a villanyórát kell leolvasniuk. Az idős 
férfi beengedte őket lakásába, majd miután leolvasták a villanyórát, az 
ismeretlenek közölték, hogy túlfizetése van, és odaadják neki a vissza-
járó pénzt. Elmondásuk szerint azonban csak húszezresük volt, amelyből 
vissza kellene adni, ezért a sértett elővette a szobájából a pénzét. Ez-
után az egyik férfi, az elektromos hálózat ellenőrzésének ürügyével ki-
csalta a lakásból az idős férfit, mialatt társa átkutatta a szobát, ahonnan 
180 000 Ft-ot lopott el. 

Vas: alkoss, gyarapíts – de a lopásra fény derül

Civilek segítségével sikerült elfogni egy 33 éves berhidai lakost szep-
tember 24-én délután négy óra körül Peremarton-gyártelepen, amint 
épp egy használaton kívüli épület oldaláról szerelte le az elektromos- 
transzformátor-szekrény ajtóit, hogy azokat ellophassa. Az „ajtószere-
lőre” civilek figyeltek fel, akik egy szabadidős rendőr segítségével a ri-
asztott berhidai körzeti megbízottak kiérkezéséig az elkövetőt helyszí-
nen tartották. 

Monitort vitt levesbevaló helyett

Betöréses lopás miatt indított nyomozást a Várpalotai Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztálya ismeretlen tettes ellen, aki szeptember 24-én 
az éjszakai órákban Berhidán a húsbolt ablakát kifeszítetve onnan egy 
monitort tulajdonított el. 

sárbogárdi rakéta és társai

Két alkalommal is közlekedési baleset miatt kellett riasztani a rend-
őröket szeptember 25-én délelőtt. Először nyolc óra előtt néhány perccel 
érkezett bejelentés, miszerint a 8-as számú főút ösküi szakaszán egy 49 
éves sárbogárdi férfi Suzukijával Várpalota felé haladva áttért a menet-
irány szerinti szemközti sávba, majd a szembejövőkkel való ütközés el-
kerülése érdekében az útról lehajtott, és az út melletti meredek árokba 
csapódott. A másik baleset 10 óra körül történt a 8-as főút Inotai Alumí-
niumkohó előtti szakaszán, melyben egy 28 éves veszprémi férfi a kocsi-
jával Székesfehérvár felé közlekedve letért az útról, ahol a murvás bur-
kolaton elvesztette uralmát a jármű felett. Ennek következtében az út 
melletti füves területre borult, de szerencsésen megúszta a balesetet. 
Az első esetben a kocsi vezetője, és a másodikban kocsi utasa is, csupán 
könnyebb sérüléseket szenvedett. Sajnos nem volt ilyen szerencsés az a 
20 éves tési férfi, aki szeptember 26-án éjjel a 8-as főútvonalon Székes-
fehérvár irányából Várpalota felé haladt gépkocsijával, melynek során – 
feltehetően figyelmetlenségből – letért az útról és az árokba hajtott. A 
férfi súlyos sérüléseket szenvedett. 

Halálos gázolás ősi határában

Tragikusan végződött egy szeptember 18-án hajnalban történt közle-
kedési baleset, mely során Ősitől mintegy 250 méterre, egy, az úton sza-
bálytalanul áthaladó gyalogost gázolt el a Nádasdladány irányába haladó 
kisteherautó. A 31 éves nádasdladányi férfi az ütközés következtében a 
helyszínen életét vesztette.

BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

Az
Atilla Harcosai 

Várpalotai Barantások
ezúton fejezik ki köszönetüket 

az I. Várpalotai Barantatábor támogatóinak:
Agócs Sári néni – piac, Akribis Bt., Andi textil, Andi virágbolt, 
Csepin Péter, Fekete Gyémánt étterem, Fokos Íjászbolt, Forgács 

Zsuzska, Gágó Zsolt, Herbária, Horváth Józsi bácsi – piac, 
Horváth pékség – Zirc, Karamell cukrászda, Lignit büfé, 

Magyar Zöldség, Szűcs Margit néni – piac, Nagy és társa Bt., 
Nílus, Nimród Lovas Baráti Társaság, Orbán István, Öcsi 

cukrászda, Pálmai Italker, Palota Hírnök, Sle-Pa Kft., Stangli, 
Szabó Ferenc – piac, Sziránszki József, Thermovár, Tüzépker 
Zrt. – Inota, Unig Bt., Vajda Gyula, Varga László, Várpalotai 
Közüzemi Kft., Willy villamosság, Xerotherm, Zúgó Nyilak 

Az Isten áldja meg valamennyi önzetlen segítőkész 
magyar embert, aki a 35 gyermek 7 napját segítették 

feledhetetlenné tenni. Köszönjük!
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ősszel mindenki elgondolko-
zik azon, mivel tehetné érté-
kesebbé kertjét. ekkor érdemes 
ugyanis elültetni az örökzölde-
ket, gyümölcsfákat, díszfákat, 
melyekhez most tanácsokat kí-
vánunk adni.

Miért érdemes örökzöldeket 
ültetni? 

Képzelje csak el: reggel van, 
hétvége. A frissen lefőtt kávét 
lassan kortyolgatja, csend van, 
a család még alszik. Havazik. Ön 
kinéz az ablakon, körbetekint, és 
látja, ahogy a fekete rigók koto-
rásznak a hóban. A friss hó alól a 
babérmeggyek, a tuják, a borókák 
levelei kandikálnak ki. Egyik fé-
nyes zöld színével, másik arany-
ló lombjával hívja fel a figyelmet 
magára. Csend és nyugalom van, 
mégis élettel teli a kert, egyszerű-
en szép, s ön elmosolyodik. Majd 

bevillan a fájdalmas valóság: hisz 
ez a szomszéd kertje!

Ön is szeretné, ha kertje télen 
is élettel teli lenne? 

A Liget Sziget Faiskolai Áruda 
az ön partnere abban, hogy ezt 
megvalósítsa. Legyen szó kertjé-
ről vagy erkélyéről, mindenre ta-
lálunk megoldást. Kertjébe sö-
vénynek többféle örökzöldet tu-
dunk ajánlani, például a nyírást 
jól tűrő sövénytuját, vagy a télen 
is smaragdzöld fénnyel ragyogó 
smaragdtuját.  Keskeny helyre a 
rakétaboróka vagy az oszlopos tu-
ja dukál. Amennyiben látványos, 
gyors eredményt akar, nagymé-
retű növényekkel is tudunk szol-
gálni: az extra gyors növekedésű 
leyland ciprussal vagy óriás tujá-
val. Ezeknek köszönhetően, a kí-
váncsiskodók helyett csak a meg-
hitt családi percekkel kell fog-

lalkozni, hisz növényei védelmet 
nyújtanak a bámészkodók és a 
szél ellen is. 

Meglévő sövényét is fel lehet 
dobni: ültessen elé sárga lombú 
gömbtuját vagy elterülő sárga-
zöld tarka kúszó borókát. Ez az 
egyszerű színkombináció nagysze-
rűen fog érvényesülni az ön kert-
jében is.

Előkertjét télen is élettel tölt-
heti meg, erre a célra számtalan 
törpe örökzöldet ajánlhatunk. 
Ezek nem egy nagy és gyors nö-
vekedésű fajta fiatal egyedei, ha-
nem valódi törpék, amelyek éven-
te csak pár centit nőnek, így nem 
kell amiatt aggódnia, hogy eset-
leg túlnövik életterüket. Ezeket 
a különleges kis örökzöldeket sí-
rokra, kőedényekbe is ültetheti, 
de nagyszerűen mutatnak balkon-
ládákban is. Gondozásuk egysze-
rű, a locsoláson és alkalmankénti 
tápanyag-utánpótláson (bár télen 

ezt sem kell) kívül nem sok dolga 
lesz velük.

Szoliternek – önmagukban dí-
szítő növényeknek – is számta-
lan örökzöld ajánlható. Rendkí-
vül szép a Keteleri, a Spartan, 
vagy a Moonglow boróka és ne 
feledkezzünk meg a rengeteg pi-
ros terméseivel is díszítő tisza-
fáról sem.

Amennyiben szeretné kertjét 
szebbé, hangulatosabbá tenni, ke-
resse fel személyesen a Liget Szi-
get Faiskolai Árudát. Ha szeretne 
még többet megtudni ezekről a kü-
lönleges növényekről, akkor nézze 
meg honlapunkat a www.ligetszi-
get.hu címen. Itt megtekintheti 
az örökzöldek képeit, leírásait is. 
A Hírlevelünkre feliratkozók elsők 
között értesülhetnek akcióinkról, 
növényújdonságainkról.

lIGet szIGet FaIsKOlaI ÁruDa 
– MINőséG a KIstérséGBeN!

(x)

Itt van az ősz, itt van újra...
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Felhívás
Várjuk azon régi és mostani együttesek jelentkezését, akik valaha 

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

Hulladék-újrahasznosítás  
– kézzelfogható környezetvédelem 

Újra Várpalotára érkezett az 
Öko-Pannon interaktív rendez-
vénykamionja, amely egy hóna-
pon át járja az országot, hogy 
egész napos programmal, játé-
kos eszközökkel buzdítsa a hul-
ladékok újrahasznosítására az 
iskolásokat. 

Az Öko-Pannon Nonprofit Kft. 
mozgó kiállítása 2007 óta min-
den szeptemberben útra kel, 
hogy élményszerű formában is-
mertesse meg a magyar diákokat 
a szelektív gyűjtéssel, a hulladé-
kok újrahasznosításával. Az újra-
hasznosítási hónap rendezvény-
kamionja szeptember és október 
folyamán 19 városba látogat el. 
Az interaktív kiállítás Várpalo-
tán a Thuri György téren tele-

pült le szeptember utolsó nap-
ján. A megnyitón Katona Csaba 
alpolgármester és Poór Mária, a 
közüzemi kft. környezetvédelmi 

ügyintézője köszöntötte a meg-
jelent óvodásokat és iskolásokat, 
akik ezt követően lelkesen pró-
bálták ki a Csodák Palotája ter-

vezői által készített kiállítóesz-
közöket. 

Minden megérinthető volt: 
varázsdoboz, térképes játék, pa-
pírmerítés, számítógépes kér-
dezz-felelek, mini-hulladékvá-
logató és mágneses szeparátor, 
sorba rakó játék, golyós labirin-
tus, mely mind a környezetvéde-
lem fontosságát tudatosítja, új 
elem volt a hulladék keletkezé-
sének megelőzésére figyelmezte-
tő tíz hasznos tanács. A napot az 
Alma együttes hatalmas sikerű 
fellépése zárta. Az újrahasznosí-
tási hónap 2010-es rendezvény-
sorozata az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális 
Alap társfinanszírozásával való-
sult meg.

G. a.

a prograM környezettuDatoS gyerMekeket nevel játékoS eSzközökkel

Írisz-gála
a Várpalotai Írisz Nőegyesület 
szeptember 24-én délután tar-
totta Íriszfest című telt házas gá-
laműsorát a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtárban.

A fellépőket és megjelenteket 
Törzsök Károlyné egyesületi elnök 
köszöntötte, valamint ismertette a 
rendezvény célját, az elmúlt év sike-
reivel együtt: – Azt gondolom, hogy 
a nők megbecsülése még nincs iga-
zán helyén sem az ellenkező nem, 
sem a nők fejében, holott nagyon 
komoly értékekkel rendelkeznek. En-
nek bizonyítására számos olyan pá-
lyázatot írtunk ki, mely alkalmat 
adott a nőknek, hogy megmutat-
hassák, Várpalota és vonzáskörzete 
bővelkedik tehetséges hölgyekben. 
Ez első ilyen pályázat irodalmi jel-
legű volt,  Az én sorsom, én vilá-

gom címet viselte, melyre majdnem 
száz alkotás érkezett, ezekből készí-
tettünk egy gyönyörű szép antológi-
át. A következő, kézműves pályáza-
tunk a Fantázia és kreativitás volt, 
melynek anyagából kiállítást is ren-
deztünk csakúgy, mint a nagy ér-
deklődést kiváltott fotópályázatunk 
anyagából. Ez utóbbihoz kérésünkre 
érkeztek versek, néhány soros gon-
dolatok, melyből elektronikus albu-
mot állítottunk össze, és később, 
anyagi lehetőségeink engedik, sze-
retnénk nyomtatott formában is 
megjelentetni – mondta az elnök.

Az eddigiektől eltérően a gála-
műsor keretén belül közönség előtt 
is megcsillogtathatták tehetsé-
güket a várpalotai és környékbeli 
hölgyek a legfiatalabbtól a legidő-
sebb korosztályig, különböző kate - 
góriákban. BalÁzs KIttI
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Könnyûzenei lexikon

1995. március 3-án debütált az együttes a várpalotai Alagsor-
ban a Spóra előzenekaraként. A Turul 1994 közepén alakult meg ek-
képpen: Petrovics Kornél – ének, ritmusgitár, Pápai László – basz-
szusgitár, Herter Tamás – szólógitár, vokál, Kaszás András – dob. A 
tornacipős rákendrolt (by H. T.) játszó Turul csak feldolgozásokat 
játszott (de két-három saját szám is becsúszott) olyan előadóktól, 
mint Chuck Berry, Beatles, Rolling Stones. A kezdeti együttműködés 
a Spórával továbbra is fennmaradt, többször fellépett az Alagsorban 
közös koncerten még ebben az évben a két zenekar. De zenélt a Tu-
rul 1995 majálisán a Cseri parkerdőben, játszott Padragkúton 1995. 
május 13-án a padragi I. szabadtéri rock and roll koncerten, ahol  
megmutatta magát még az Evermore, a  Sunday News, a Session (be-
lépődíj 150 Ft). Szeptember 2-án a palotai I. Bányász-Dréher sör-
fesztiválra repült rá a Turul, ahol is mindkét napon belecsaptak a 
húrokba. Első önálló  –   és egyben telt házas –   koncertjük az Alag-
sorban volt 1995. szeptember 23-án (belépődíj 100 Ft). Ez volt egy-
ben Petrovics Kornél énekes búcsúkoncertje is, aki az egyre sűrű-
södő meghívásoknak (budapesti lévén) már nem tudott megfelelni, 
így elbúcsúzott, s Pápai Tamás érkezett a helyére. Ezt megelőzően 
is volt már egy tagcsere még a nyár közepén, ekkor a jobb hangzás  
érdekében Kaszás András  dobostól váltak meg. A dobok mögé az-
tán Józsa Zoltán  ült be. A tagcserékkel így már a hangzásvilág és a 
stílus is megváltozott, bejöttek a progresszívebb zenék is (Led Zep-
pelin, Eric  Clapton). Koncertek ez évben (Alagsor): november 18., 
december 2., emellett még letették az ORI-vizsgát is… 

1996 tavaszán volt az utolsó Ki mit tud?, amelynek pétfürdői te-
rületi selejtezőjére a Turul is bejelentkezett, ahol is sikeresen nem 
jutott tovább (itt egy saját számot adtak elő). Ez volt a vég kezdete 
vagy a kezdet vége: az utolsó igazi koncert júniusban volt a Szaj-
na sörözőben, Péten. A legutolsó fellépés már csak a Vad Fruttik 
felvezetése volt: a Turul előzenekarként játszott, s ahogy  utolsó 
szám hangjai belevesztek az éterbe, Pápai Tamás énekes  leballa-
gott a színpadról, hogy helyére Likó Marcell léphessen. Benkő Csa-
ba gitáros is fölhágott a deszkákra, s már fel is csendült az első Vad 
Fruttik-szám.

 
Tagok
Pápai Tamás – ének 
Herter Tamás – szólógitár, vokál
Pápai László – basszusgitár
Józsa Zoltán  – dob

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 

turul
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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 21-én 
jelenik meg.

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 

helyen kétbejáratú, két generációnak, 
vendéglátásra, cég-, önkormányzati 
üdülőnek is alkalmas 1200 nm terü-
leten fekvő 133 nm-es, gázkonvekto-
ros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrobe, 
kamra, pince, fúrt kút.   30/260-1208

Újlaky u.-ban 2 szobás földszinti lakás el-
adó. Alacsony rezsi, gáz- és cserép-
kályha-fűtéssel. Érd.: 30/950-5153

eladó vagy veszprémi kisebb lakásra cse-
rélhető  Várpalotán a Kastélydombon 
csendes zöldövezetben újszerű, 3 szo-
bás nagy konyhás étkezős (irodának, 
orvosi rendelőnek is megfelelő) egye-
di fűtésű, alacsony rezsijű lakás. Ké-
peket e-mailen küldök. 70/310-3969, 
mojci@gmail.com

Kis kertes, felújítandó családi ház – 46 
nm-es, sorházban, bojler, WC, gáz, il-
letve vegyes tüzelés van – eladó az 
Ady-lakótelepen. Irányár: 5,2 M Ft. 
Érd.: 88/479-548, 30/836-9351

Józan dűlőben 1000 nm-es kert eladó, be-
kerítve, termő gyümölcsfákkal, szőlő-
vel, pincével, ráépíthető présházzal, 
szerszámos, WC, zuhanyzó. Villany be-
kötve. 70/250-4608, 88/473-449

Várpalotán a Felsőinkámban sürgősen el-
adó hőelosztós erkélyes garzon a busz-
pályaudvar közelében, négyemeletes 
ház magasföldszintjén. Érd.: 30/616-
0474

sürgősen eladó Pétfürdőn egy 86 nm-es 
családi ház, garázzsal, kerttel.. Érd.: 
70/571-4356

eladó Várpalotán a városközpontban (Tán-
csics utcai) 56 nm-es 2 szobás, rész-

ben felújított 4. emeleti erkélyes jó 
panorámájú lakás. Ár: 7,2 millió Ft. Ér-
deklődni: 30/857-5865, délután 15–19 
óra között.

szántót, legelőt vásárolnék. 20/291-2649 
Péten 2325 nm-es saroktelek 42 nm-es  

házzal, nagy garázzsal, melléképüle-
tekkel eladó. Víz, villany van, csator-
na, gáz a kapu elôtt. 30/259-8142.

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

légát keresek. Németnyelvű fényképes 
önéletrajzokat az alábbi címre kérem. 
kocka1313@gmail.com

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-

tal, általános, röntgen szakassziszten-
si végzettséggel és gyakorlattal, ECDL 

komplex számítógépes vizsgával, B ka-
tegóriás jogosítvánnyal  kereskede-
lemben, egészségügyben munkát kere-
sek.  30/260-1208

Vegyes
 Idősek, betegek masszírozását, kimozga-

tását vállalom. Lazító masszázs min-
denkinek. Házhoz megyek. Érd: 06-
20/9862-103 

eladó 2 db új gyapjútakaró és 1 db ágy-
takaró. 20 ezer Ft darabja, együtt 
50 ezer Ft. Érd.: 20/233-0540

Hagyatékot, régi bútorokat, paraszti, pol-
gári bútorzatot,  lakáskiegészítőket 
(fogas, csillár, óra, porcelán stb.), 
használati tárgyakat, könyvet, iratokat 
vásárolnék. 20/291-2649

M e g n y í l t !
Várpalotán, a Kossuth utca 15. szám alatt (Téka bútorház felett) 

Új ruházati üzlet
Női, férfi-, gyermekruházat, alacsony árak.

Nyitási akciók, ajándék!
Nyitva: H–P-ig: 9–17.30-ig, Sz: 8–12-ig.

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

okTóBerI AkCIó!

–5%
kedvezmény

minden termékünkre
a hirdetés felmutatójának!

(Az akció  2010. 10. 23-ig tart.)

Veretlenek a kézisek
Várpalotai Bányász sK– 

rinyamenti KC 26:21 (10:8)
A bajnokság 3. fordulójában 

ismét hazai környezetben lépett 
pályára a VBSK csapata, az ellen-
fél ezúttal az előző bajnokságban 
hatodik helyen végzett Nagy atád 
együttese volt. A mérkőzés előtt 
köszöntésben részesült Regenye 
Viktor az elmúlt ötven évben vég-
zett sportrendezői tevékenysé-
géért, illetve Németh Árpád pol-
gármesternek a sportkör számára 
nyújtott többéves támogatómun-
kájának elismeréseként. A találko-
zón a Bányász 3:0-val kezdett, a 
vendégek azonban hamar egyenlí-
tettek. Ezt követően ismét a haza-
iak vették át a vezetést, amit meg 
is tartottak, így kétgólos előnnyel 
vonulhattak az öltözőbe. A máso-
dik félidőben egy jó ütemben vég-
rehajtott kapuscsere (Nyári Tamás 
állt a hazaiak kapujába) után a 
Palota ötgólos előnyre tett szert, 
amit aztán a mérkőzés végéig si-
került is megtartani, otthon tart-
va ezzel az újabb két bajnoki pon-
tot. A Bányász legjobb góllövői 
Soha Gergő 7 és Nagy Csaba 5 ta-
lálattal voltak.

Az ifjúsági mérkőzésen: VBSK–
Rinyamenti KC 30:16.

Kalocsai KC– 
Várpalotai Bányász sK 

21:26 (14:15)
A sorsolás a következő forduló-

ban Kalocsára szólította a várpalo-
tai kéziseket. A hazaiak három ve-
reséggel kezdték a bajnokságot, így 
okkal reménykedhettek a csapatot 
elkísérő palotai szurkolók az első 
idegenbeli győzelem megszerzésé-
ben. A találkozó elején az ellenfe-
léből alaposan felkészült kalocsai 
együttes meglepte a palotaiakat, 
volt hogy négy góllal is vezettek, 
a félidő végére azonban összeállt 
a Bányász védekezése, és a csere-
ként beálló Nyári kapus segédleté-
vel már vendégelőnyt mutatott az 
eredményjelző a szünetben. A má-
sodik játékrészben sikerült elhúzni 
öt góllal, és bár a hazaiak még visz-
szajöttek három találatra, a végére 
azonban visszaállt az ötgólos kü-
lönbség a két csapat között. A VBSK 
megérdemelt győzelmével négy for-
duló után továbbra is veretlen, és 
a második helyen áll a tabellán. A 
kézisek legközelebb október 9-én 
18 órakor hazai pályán a tavalyi 
bronzérmes Vácot fogadják.

Az ifjúsági mérkőzés végered-
ménye: Kalocsai KC–VBSK 26:18.

BérCzes

Győzelem a Hévíz ellen
Morello.hu Várpalotai BsK–

Hévíz FC 1:0 (0:0)
Várpalota: Radnai, Fülöp, Ko-

vács, Bálint, Pavelka, Szabó, Szu-
rok, Szeleczki, Humli, Wellesz 
(Kaufmann), Hardi (Einreinhof).

A VBSK labdarúgócsapata az 
előző fordulók eredményei (VBSK–
Sárvár 1:3, Répcelak–VBSK 4:2) 
következtében a sereghajtó pozí-
ciójából várhatta a forduló előtt 
a harmadik helyen álló Hévíz el-
leni összecsapást. A 7. fordulóban 
megrendezésre került mérkőzésen 
a Bányász rendkívül lelkes játéká-

val, Radnai bravúros védéseinek (a 
fiatal kapus 11-est is hárított) és 
Hardi remekbe szabott góljának kö-
szönhetően megszerezte a győzel-
met, itthon tartva a három bajnoki 
pontot, elmozdulva ezzel a tabella 
utolsó helyéről. A következő fordu-
ló eredménye: Pápa II.–VBSK 1:0.

A következő fordulóra kiírt 
Sopron elleni hazai mérkőzést no-
vember 27-re halasztották, így a 
focisták legközelebb október 16-
án 14.30-kor a Csorna ellen lépnek 
pályára hazai környezetben.

B. V.

Kistérségi sport- és egészségnap
Szeptember 25-én hatalmas 

gyereksereg lepte el a Vásárhe-
lyi András Tagiskolát. A Várpalo-
ta Kistérség Többcélú Társulása 
sikeres pályázata nyomán megva-
lósuló programsorozat részeként 
megrendezésre került sportnapot 
Kovácsné Tobak Márta kistérsé-
gi oktatási referens, Némethné 
Csurgai Zsuzsanna tagintézmény-
vezető, valamint Sziliné Pápai 
Gyöngyi pedagógus nyitotta meg. 
Vetélkedhettek egymással az is-

kolások kerékpár-, floorball-, asz-
talitenisz-bajnokságon, tájfutó, 
futó-, rajz-, környezetvédelmi, 
ügyességi versenyeken, majd csa-
ládi ügyességi sorverseny, vala-
mint egész nap szűrések, előadá-
sok, ételkóstolók és vásár várta 
a nagyszámú versenyezni vágyót. 
Délután a felnőttek is focizhat-
tak, röplabdázhattak. A kistérsé-
gi programsorozat Jásdon folyta-
tódik, október elején.

BéVé

VÁrOsI FutÁs
A verseny rendezője Várpalota Város Önkormányzata. 

A verseny helye, ideje: október 9. (szombat) 9.15. A versenytáv: 3500 m.
rajt–cél: Gál Gyula Városi sportcsarnok 

Útvonal: Sportcsarnok–Bányabekötő u.–Kossuth u.–Dankó u.–Belső-Dankó u.– 
Dankó u.–Kossuth u.–Bányabekötő u.–Sportcsarnok 
 Nevezés a helyszínen 9 óráig. Nevezési díj nincs!

Valamennyi kategória I–III. helyezettje érem díjazásban részesül

17. Várpalota félmaraton, 23. nemzetközi országúti futóverseny
Október 9. (szombat) 10 óra. 

A futóverseny útvonala: Várpalota–Ősi–Várpalota (21,098 km)

rajt–cél: Gál Gyula Városi sportközpont, Várpalota, Fehérvári u. 9.
Díjazás: Az abszolút I–VI. helyezett férfiak, valamint az abszolút I–III. helyezett nők 
pénzdíjazásban, a további kategóriák I–III. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.

A verseny rendezője: Várpalota Város Önkormányzata. Nevezés: 9.45-ig!
Információ: Németh Tibor sportreferens (88) 592-663  vagy 06-20-981-7302



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

5 különbözõ színû 7 mm vastagságú
31-es kopásállóságú laminált padló  1390 Ft/m2

5 különbözõ színû 8 mm vastagságú
31-es kopásállóságú laminált padló  1490 Ft/m2

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

Az akció október 1-tõl 15-ig, illetve a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõek.

Csak 

október 

15-ig!


