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Október végén „Az erdőnek 
olyan szaga volt, mint egy régi, 
nemes fából faragott ruhásszek-
rénynek. A tisztásra néha kilépett 
egy őz vagy egy öregedő moziszí-
nésznő. Volt valami századon kí-
vüli abban az októberben. Soha 
nem éltem ilyen választékosan: 
az október sugártörésének olda-
tában lebegtünk, s csaknem jam-
busokban szóltunk a pincérhez. 
A világ elegáns volt és illatos” – 
írja Márai Sándor egy réges-régi 
szövegében. Lassan magunk mö-
gött hagyjuk a jambusokba és az 
őszi ködökbe burkolózó októbert. 
1956-ra emlékezünk és halotta-
inkra, őseinkre.

Egy őrült világban élünk, ne-
héz sorscsatát vív minden ember. 
A világ elvesztette az otthon jel-

legét, a biztonságot, a melegsé-
get. Mindenki a pénz után rohan, 
a spirituális, szakrális kiteljese-
désünket egyre inkább elhanya-
goljuk. Magától értetődő, hogy 
mi a világ romlásának nemcsak 
szenvedő alanyai, hanem tettesei 
is vagyunk. Alapvető tévedés azt 
mondani, hogy ,,én magam rend-
ben vagyok, a többiek, a világ vi-
szont nem”.

A ma embere képtelen a sze-
retetre, jóllehet mindenki a lelke 
mélyén arra szomjazik igazán, s 
szenved a hiánya miatt. A szere-
tetlenség világjelenség. A lehető 
legnehezebb létrehozni egy olyan 
egymást becsülő, melegséget su-
gárzó közösséget, amelyben él-
ni jó, ami az otthon. Úgy nem le-
het szeretni, ha nem leszünk egy 

kicsit a másik, ha nem adom oda 
magam a másiknak, ha nem foga-
dom el őt előítéletek nélkül olyan-
nak, amilyen. Ehhez krisztusi szel-
lemiség kell. Krisztus tudott sze-
retni, még ha tudta is, hogy Péter 
elárulja. A szeretet útját járva jut-
hatunk el a teljes önismeretig. A 
legintenzívebb szeretet és a halál 
lényege valójában ugyanaz. Ami-
kor az ember ,,elveszik” a másik-
ban. Amikor az önző egónk felol-
dódik. Mint a vízcsepp a tenger-
ben. Minden szeretetélményben 
ott van az áldozat. 

Egy több ezer éves kínai böl-
cselet szerint, az ember életében 
váltakoznak a nehéz és a fényes 
időszakok, de tudni kell, hogy 
semmi sem örök, minden változik, 
elhal és újjáéled. Lelkünk legmé-

lyén valamennyien boldogok, hal-
hatatlanok vagyunk. A művészet 
mágiája valójában abból áll, hogy 
kihozza az emberből azt, ami a 
lelke legmélyén el van rejtve. Er-
re képes a zene, a szépirodalom, a 
képzőművészet. 

A romlatlan, tiszta gyermeklé-
lek szabadon lebeg, boldog. Fel-
nőttként viszont önösek, önzőek 
leszünk, a ráció és a logika szerint 
élünk, ezért van az, hogy a mo-
dern emberiség viszonylag okos, 
de nem bölcs. Ahogy idősebbek 
leszünk, feladjuk a racionalitásun-
kat, a bölcsesség felé fordulunk, 
vállalva azt, hogy nem okosnak 
tartanak bennünket, hanem idea-
listának. De talán ez a boldogság, 
a beteljesülés útja.

Balassa Gellért

Jambusok életre, halálra
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Legyen sikerük nekik, s nekünk. 30/260-1208

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

szüreti felvonulás
régi hagyomány volt Inotán a 
szüret idején vidám felvonulás-
sal ünnepelni az idei termést, 
kóstolgatni a finom inotai bo-
rokat, tánccal, énekkel örülni a 
szőlőhegy termésének.

 
A szüreti felvonulás hagyomá-

nyának felelevenítését harmadik 
éve vállalta fel az Inotai Helytör-
téneti Egyesület, és rendezte meg 
idén is a hangulatos, a falu lakos-
ságát nagy számban vonzó rendez-
vényt, melyen megjelent Katona 
Csaba, a városrész újonnan megvá-
lasztott önkormányzati képviselője 
is. A reggeltől délutánba húzódó 
program során volt táncos népi já-
ték a Bán Aladár és az Inotai isko-

la tanulói előadásában, Gerebicsné 
Barna Gabriella pedagógus, egye-
sületi elnök vezetésével. Majd a 
kisbíró, Deák Tamás hívogató, dob-
szóval kísért kikiáltása után indult 
meg a kocsikkal, a Nimród Várpalo-
tai Lovas Baráti Kör lovasaival kí-
sért menet a falu utcáin. 

A rendezvényen a borok mel-
lett finom mézet is kóstolgat-
hattak a résztvevők, és az ostor-
csattogtatás, ének, tánc sem hi-
ányzott a felvonuláson. A vissza-
érkezés után az Inotai Nyugdíjas 
Klub segítségével elkészült bog-
rácsgulyás várta a felvonuló-
kat, majd a szórakozni vágyók 
táncházban vigadhattak tovább. 

 GÁGó

Kattints rá, nagyi!
A felnőttképzést is céljának ki-

tűző Várpalotai Ifjúsági Ház sike-
res pályázata nyomán lehetőségük 
válik az időskorúaknak az elektro-
nikus kommunikáció elsajátításá-
ra egy négyhetes, ingyenes, cso-
portos képzés keretében. Az in-
ternetezés és az elektronikus le-
velezés alapjait tanulhatják meg 
a több turnusban zajló tanfolyam 
során az idősek, a képzést vizs-
ga és bizonyítvány átadása zár-
ja le. Az idősebb generáció nagy 
részének nincs lehetősége, módja 

a számítógépes ismeretek elsajá-
títására, pedig nagyban könnyí-
tené meg számukra is a minden-
napokat, illetve nyújtana kikap-
csolódás, szabadidő-eltöltést az 
internet. Az országosan is egyre 
népszerűbb tanfolyam lehetősé-
get nyújt az idősek számára a tá-
volabb élő családtagokkal folyta-
tott internetes kapcsolattartás-
ra, illetve belekóstolhatnak az új 
típusú ismeretszerzés izgalmába, 
felvéve a versenyt az unokákkal, 
gyerekekkel.

Ukrán dallamok 
és táncok a galériában
A Horjanka együttes tagjai 

látványos viseletben lejtett ukrán 
néptánccal, Kolodniczka Kszenija 
énekesnő gyönyörű hangjával va-
rázsolta el a színpadról a közön-
séget a Nagy Gyula Galériában, a 
Várpalotai Ukrán Kisebbségi Ön-
kormányzat által megtartott uk-
rán kultúra napján. A zenés-táncos 
rendezvény a várpalotai DSE Unió 
Tánccsoport lendületes műsorával 
kezdődött, ezt követően mutatta 

be az amatőr táncegyüttes az uk-
rán nép jellegzetes, vidámságot, 
büszkeséget, dinamikát és erőt 
sugalló néptáncát, amely már nem 
ismeretlen a várpalotai lakosság 
előtt, hiszen a Szabó Jaroszlava 
által vezetett tevékeny helyi  uk-
rán önkormányzat évente több al-
kalommal is invitálja az érdeklődő 
lakosságot színvonalas program-
jaira, bemutatva népük hagyomá-
nyait, történelmét.

A közönség dinAmikát és erõt sugAlló néptáncprodukciót láthAtott

Holányi-kiállítás a Hemóban
Nem először került sor Holányi 

Julianna festőművész kiállításá-
ra a várpalotai Helyőrségi Műve-
lődési Otthonban. Az október 22-
ig megtekinthető tárlat a 103. a 
festőművész önálló kiállításainak 
sorában. A gyönyörű tájképeket, 

csendéleteket tartalmazó Szín-
folt világ című tárlat megnyitóján 
Pócsik József, a Bartos Sándor Ál-
talános Iskola igazgatója beszélt 
az alkotásokról, és mutatta be a 
művészt a közönségnek.

G. a.
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- a jót folytatni és a rosszat ma-
gunk mögött hagyni – ezzel a 
gondolattal kezdte programbe-
szédét talabér Márta újonnan 
megválasztott polgármester a 
Nagy Gyula Galériában megtar-
tott alakuló képviselő-testületi 
ülésen, amelyen az új városveze-
tés ünnepélyes esküt tett Várpa-
lota lakosságának lelkiismeretes 
szolgálatára.

Az október 18-án megtartott 
ünnepi alkalom nagy érdeklődés-
re tartott számot, a vendégek so-
rában városi intézményvezetők, 
közéleti személyiségek, a kistér-
ségből érkező településvezetők is 
megjelentek. A korelnök, Máté Jó-
zsef jobbikos képviselő megnyitója 
után Koncz Attila, a választási bi-
zottság elnöke ismertette az októ-
ber 3-án megtartott önkormányza-
ti választás eredményét. Az ünnepi 
eskütételek elhangzását követően 
adta át Koncz Attila a megbízóle-
veleket a megválasztott képvise-
lőknek és a polgármesternek. 

Az ülés során Talabér Márta 
ünnepi programbeszédet tartott, 
amelyben köszönetet mondott a 
várpalotaiaknak a támogatásért. 
Hangsúlyozta, hogy a tisztaság, az 
egyéni érdekektől való mentesség, 
a jogszabályoknak megfelelő dön-

téshozatal lesz az elsődleges a vá-
rosvezetői munka során. Felsorol-
ta a legfontosabb feladatokat, el-

sőként említve az elnyert pályáza-
tok, a Tési-domb rehabilitációja, az 
emelt szintű járóbeteg-szakellátás, 
a Thuri-vár rekonstrukciója, a Rin-
gató Bölcsőde felújítása sikeressé-
gét. Ígérete szerint a város oktatá-
si intézményeit érintve egy komplex 
felújítási programot fognak kidol-
gozni. Újból indítják a vállalkozói 
kerekasztalt, segítve a helyi vállal-
kozók helyzetén. A sport továbbra 
is kiemelkedően fontos szerepet ját-
szik majd, a 8-as számú főút elkerü-
lőjének megépítése pedig szintén a 
legfőbb feladatok közé tartozik. 

Az alakuló testületi ülés során 
került megállapításra a polgármes-

ter illetménye, és szavazták meg a 
képviselők az alpolgármester sze-
mélyét. A képviselő-testület a tör-
vény szerint legalább egy alpolgár-
mestert saját tagjai közül választ 
meg. Talabér Márta javaslata alap-
ján titkos szavazással Katona Csaba 
kapott bizalmat a testület részéről a 
polgármester helyettesítésére, mun-
kájának segítésére. Megállapításra 
került illetményének összege is.

Az ünnepi alkalmon közremű-
ködött Oberfrank Pál, a Veszprémi 
Petőfi Színház igazgatója és Pátkai 
Anna tanuló.

 GÁGó aNIta
 FOtó: VarPalOtaI.HU

A képviselő-testület frissen megválAsztott tAgjAi ünnepélyes fogAdAlmAt tettek

tAlAbér mártA, Az új polgármester

Múltunk nyomában járva
a Városszépítő és -Védő egye-
sület húszéves jubileumát ün-
nepli az idén, melyre gazdag 
programsorozattal emlékeznek 
egész évben, illetve emlékköny-
vet kiadva tárják a lakosság elé 
a szervezet Várpalota múltjáért 
és jelenéért, a városi tudat, az 
egészséges lokálpatriotizmus 
kialakítása érdekében végzett 
húszéves tevékenységét.

Az egyesület a közelmúltban is 
folytatta értékőrző, városunk tör-
ténelmi épületeinek bemutatását 
célzó tevékenységét. A Várpalotai 
napok rendezvénye keretében az 
evangélikus templom létesítésé-

nek 230. évfordulója kapcsán egy 
városnéző sétát szervezett, amely 
során az egyházközség tagja, 
Borbás Zoltán művésztanár mu-
tatta be a templomot, és a Várpa-
lotai Bányász Kórus hangversenye 
emelte a program fényét. Szep-
tember 18–19-én rendezték meg 
országszerte a kulturális örökség 
napjai programsorozatot, ehhez 
kapcsolódóan mutatta be a Zichy-
kastélyt és történetét az érdeklő-
dőknek a városszépítő egyesület. 

Az egyesület két éve tervezte 
egy jubileumi emlékkönyv kiadá-
sát. Ez év márciusában megtartott 
vezetőségválasztó közgyűlésen 
megerősítette a jelen levő tag-

ság a kiadvány megjelentetésének 
szándékát, a könyv novemberben 
kerülhet az érdeklődő lakosság 
kezébe. A közreműködő szerkesz-
tőbizottság tagjai közül kieme-
lendő az anyag legfőbb összeál-
lítója, Volekné Temesi Zsuzsanna 
munkája, illetve Petrovics László 
elnök közreműködése. A könyv fe-
jezetei átfogó képet nyújtanak az 
egyesület húszéves krónikájából, 
dokumentumokkal alátámasztva 
és képekkel gazdagon illusztrál-
va. Írások jelennek meg a műem-
lékvédő és értékőrző munkáról, a 
városnéző séták programjairól, a 
különböző rendezvényekről, az if-
júsággal kapcsolatos tevékenysé-

geikről, a civil és külföldi szer-
vezetekkel fenntartott kapcsola-
taikról is. A jókora munkával ösz-
szeállított anyagban szerepelnek 
mindazok az egyesületi tagok, 
akik részt vettek helytörténeti ki-
adványok megjelentetésében, il-
letve a rangos, már elhunyt tagok. 
Bemutatásra kerülnek a korabeli 
épületeink, azok korrajza, olvas-
hatóak korabeli emléktábla-avató 
beszédek, illetve kiemelve mutat-
ja be a könyv az egyesület Tiszta 
és virágos városért mozgalmát. A 
november 27-én megtartandó ün-
nepi közgyűlésre jelenik majd meg 
az emlékkönyv.

G. a.

Megkezdte munkáját az új testület
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a pszichológus válaszol

a hiperaktív gyermek
A hiperaktivitás vagy hiper-

kinetikus zavar gyakran már ko-
rai életkorban felismerhető.

A hiperaktivitás oka sokféle 
lehet, kezdve az örökletes haj-
lammal. Többek szerint viszont a 
gyermek hiperaktivitását a ter-
hesség alatti problémák okoz-
zák (gyógyszerszedés, toxikózis, 
italozás, dohányzás stb.), illetve 
a szülés körülményei miatt ala-
kulnak ki (oxigénhiány, császár-
metszés stb.). A környezeti té-
nyezők (mesterséges ételszíne-
zékek, szalicilátok stb.) is sze-
repet játszhatnak. Több kutató 
azt találta, hogy sokan küszköd-
nek valamiféle allergiával.

Főbb tünetek a következőek: 
1. Probléma a figyelem fenntar-
tásával vagy koncentrálásával                 
(figyelemzavar) 2. Hirtelenség, 
szertelenség – gondolkodás nél-

küli cselekvés (impulzivitás) 3. 
Probléma a mozgás mennyisé-
gével – a helyzethez képest túl 
sokat mozog (hiperaktivitás) 4. 
A szabályokkal, utasításokkal 
szembeni ellenállás.

A figyelemzavar az összpon-
tosítás hiányában, a figyelem 
elterelhetőségében nyilvánul 
meg. Ezek a tünetek leginkább 
az iskoláskorú gyermekek ese-
tében jelentenek problémát. A 
gyermek nem figyel megfelelő-
en a részletekre vagy gondat-
lan hibákat követ el az iskolai és 
egyéb munkában. Nem követi az 
utasításokat vagy nem fejezi be 
az iskolai és egyéb munkákat. 
Nehézsége van a feladatok és a 
tevékenységek megszervezésé-
ben. Elkerüli, nem szereti vagy 
ellenáll az olyan feladatoknak, 
amelyek tartós értelmi erőfe-

szítést igényelnek. Külső inge-
rek könnyen elvonják a figyel-
mét.  A hiperaktivitás tünetei: 
Ülés közben babrál, fészkelődik. 
Elhagyja helyét az osztályban 
vagy más helyzetekben, amikor 
elvárják tőle, hogy ülve marad-
jon. Túlzottan sokat beszél.    

Az impulzivitás tünetei: A 
hiperaktivitás az érzelmi élet-
ben leginkább a kontrollfunk-
ciók gyengeségében, impulzív 
viselkedésben, heves érzelmi 
megnyilvánulásokban jelentke-
zik. Ezek a gyermekek gyakran 
megszegik a szabályokat és szo-
ciális normákat, emiatt sokszor 
kortárs kapcsolataik, felnőt-
tekhez való viszonyuk is prob-
lémás. A hiperaktív gyermek 
gyakran össze-vissza fecseg. A 
kérdés elhangzása előtt már vá-
laszol. Impulzív – érzéseit kép-

telen kordában tartani. Gyakran 
reagál indulatosan, már minimá-
lis fusztráció esetén is.  

Terápiás lehetőségek: gyógy-
szeres kezelés, pszichoterápiák 
(viselkedésterápia, játékterá-
pia, szülőtréning) mozgásterá-
pia (szenzoros integrációs te-
rápia, alapozó mozgásterápia). 
A legeredményesebb a komplex 
és rendszeres fejlesztés, a szü-
lők intenzív bevonása mellett. 
A fejlesztés során minden olyan 
területet meg kell célozni, amire 
a gyermeknek szüksége lehet az 
adottságaihoz képest, a legma-
gasabb életminőség eléréséhez.

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

IGNÁCz aDrIeNN

Közösségteremtés és társasági élet
az 1981 óta működő Városi 
Nyugdíjas Klub tagjai ahelyett, 
hogy a kereskedelmi média szó-
rakoztató műsorai előtt múlat-
nák napjaikat, a hasznos időtöl-
tés és a boldog társasági élet ér-
dekében rendszeresen szervez-
nek kulturális programokat.

A több mint huszonegy éve 
működő egyesület célja a nyug-
díjasok összefogása, szabadide-
jük eltöltése szórakozással, a kö-
zösségteremtés és rendszeres tár-
sasági élet biztosítása. Jó ideje 
már heti rendszerességgel csütör-
tökönként egy kellemes beszélge-
tős délutánt töltenek el a Jó Sze-
rencsét Művelődési Központban és 
közösségi programokat szervez-
nek. Havonta egyszer különböző 
témákban előadókat hívnak pél-
dául kultúra, egészségmegőrzés 
területéről, névnapot ünnepelnek 
vagy épp kirándulásokat szervez-
nek a közelben, amire költségkere-
tükből telik. Jártak többek között 

Szentendrén, a pesti Művésze-
tek Palotájában, az Országháznál, 
Vajdahunyad váránál, pécsi, szek-
szárdi, esztergomi, ópusztaszeri 
és győri múzeumokban és temp-
lomokban. 

– Minden tag számára egyfaj-
ta megnyugvást jelent ez a fajta 
társasági élet. Karácsony előtt is 
mindig összejövünk és rendezünk 

egy kis ünnepséget azért, hogy 
azoknak is lehessen karácsonya, 
akik közülünk egyedül marad-
tak, távol a rokonoktól – mond-
ta az egyesület vezetője. A Városi 
Nyugdíjas Klub csütörtök délutá-
ni ülésein a jövőben is szeretettel 
fogadja új tagjait a Jó Szerencsét 
Művelődési Központban.

B. K.

Az egyesület céljA A nyugdíjAsok összefogásA

PÁlYÁzatI FelHÍVÁs

Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal együtt-
működve a 2011. évre is kiírja a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ön-
kormányzati Ösztöndíj Pályázatot.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik már felsőfokú 
tanulmányokat folytatnak (A típu-
sú pályázat) valamint a 2010/2011. 
tanévben érettségi előtt álló fia-
talok, illetve felsőfokú diplomával 
nem rendelkezők, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek (B típusú pályázat).

Pályázati űrlap beszerezhető: a 
polgármesteri hivatal (Várpalota, 
Gárdonyi G. u. 39.) ügyfélszolgálati 
irodáján és a hivatal főportáján, il-
letve letölthető a www.varpalota.hu 
honlapról. Részletes pályázati kiírás 
letölthető a www.varpalota.hu hon-
lapról. 

Benyújtási határidő: 2010. ok-
tóber 29. A pályázat elbírálásának 
közzététele: 2010. december 3.

VÁrPalOta VÁrOs 
ÖNKOrMÁNYzata
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Megkérdeztük...

Mit vár az új 
testülettől?

tomojzer tamás  
forgalmi szolgálattevő

Tisztességgel, becsületesen, az 
esküjükhöz hűen, Isten segítségé-
vel és neki felelősséggel tartozva 
végezzék a munkájukat. Mint or-
szággyűlési képviselő, Talabér Már-
ta polgármester asszony személyét 
garanciának látom arra, hogy fej-
lődhet a város a nehéz gazdasági 
körülmények ellenére is.

Péter zoltánné hitoktató
Békességet várok a testületben 

mind a két oldalról, mert csak így 
lehet együtt dolgozni, mind a kép-
viselők, mind a lakosság körében. 
A másik legfontosabb a munkahe-
lyek létesítése. A harmadik a lé-
leképítés: ha békességben dolgoz-
nak a képviselők, az a lakosság kö-
rében léleképítést eredményez.

Vikol István, a Bán aladár Ált. 
Isk. igazgatója

Az iskolánkat az előző testület is 
támogatta, remélem, hogy most is 
jó lesz az együttműködés. Több al-
kalommal beadtak már pályázatot az 
előzőekben az iskola rekonstrukci-
ójára vonatkozóan, eddig sikertele-
nül. Az alakuló ülésen újra ígéretet 
kaptunk, hogy ha lesz ilyen jellegű 
pályázat, támogatni fogják. G. a.

FOtó: erDőHÁtI

Bakanccsal 
a hősök nyomában

Izgalmas harci túra várta a vá-
ros iskolásait minap, amelyet a 
Honvédelmi Minisztérium sze-
mélyzeti főosztálya és a Hon-
védség és társadalom Baráti Kör 
Országos szövetsége második 
alkalommal hirdetett meg a vá-
rosban, erősítve ezzel a katona-
ság és a civil lakosság közötti jó 
kapcsolat alakulását.

A MH Bakony Harckiképző Köz-
pont biztosította a verseny le-
szervezését, amely a Kossuth lak-
tanya és a lőtér területén került 
megrendezésre. Fürst Tamás ezre-

des, az MH BHK parancsnoka, Sza-
bó István nyá. alezredes, a HTBK 
helyi elnöke és Lukács László nyá. 
százados, titkár köszöntötte és in-
dította a versenyre a 18 csapatot. 
A száznál is több versenyző között 
az iskolákon kívül a Csupaszív 
Nagycsaládos Egyesület, illetve a 
MH BHK katonáinak gyermekei is 
szerepeltek. 

Induló éneklésével és saját 
zászló bemutatásával vette kez-
detét a csapatok versengése, a ki-
lenc állomás során a történelmi il-
letve polgári védelmi totó, a lő-
téri biztonsági rendszabályokkal 

kapcsolatos kérdések, képkirakó 
elsősorban az elmét tornásztat-
ta meg, a kötélmászás, a kézigrá-
nát-dobás, az íjászat, paintball, a 
hordágyon való mentés során pe-
dig a fizikai erő és ügyesség nyil-
vánulhatott meg. A közös ebéd 
után vehették át a megérdemelt 
jutalmakat a győztesek. A verseny 
leszervezéséhez szakértő segít-
séggel járultak hozzá a Gábor Áron 
Nyugállományúak Klubja, az Atil-
la Harcosai Várpalotai Barantások, 
a Várpalotai Polgári Védelem Ki-
rendeltség, a Szindbád Nonprofit 
Kft., illetve a Faller Jenő Szakkép-
ző Iskola honvédelmi szekciójának 
tanulói.

Ga

A csApAtok íjászAtbAn is összemérhették tudásukAt

eredmény: 1. MH BHK diák-
csapata, 2. Csupaszív Nagy -
családos Egyesület csapata, 
3. Bán Aladár Általános Isko-
la. Zászló- és induló ver seny:  
1. Rákóczi-telepi Tagiskola, 
2. Vásárhelyi András Tagis-
kola, 3. MH BHK diákcsapata. 
A totó győztese: Inotai Tag-
iskola.

Negyven év sporttörténelem
szabó Béla, a rákóczi telepi Ba-
ráti Kör tagja a XXV. Várpalo-
tai napok keretén belül Várpalo-
ta Városért érdemérmet vehetett 
át a város életében, a kézilabdás  
utánpótlás-nevelésben hosszú 
évtizedeken át végzett odaadó 
munkája elismeréseként. Múlt 
hét pénteken negyven évet fel-
ölelő egyedülálló előadását hall-
hattuk a rákóczi telepi tagisko-
lában.

A Rákóczi Telepi Baráti Kör 
elnöke, Einreinhoff Attila kö-
szöntötte a megjelent bányászo-
kat, egyesületi tagokat, Rákóczi-
telepieket és sportkedvelőket, 

akik néma felállással emlékeztek 
meg elhunyt társaikról. A rendez-
vényt megtisztelte többek között 
Jákli Tivadar, a telep önkormány-
zati képviselője és Szoboszlay Ist-
ván, a Palotasport Kft. ügyveze-
tő igazgatója, valamint a város 
sportéletében meghatározó szere-
pet betöltő Poór Gyula és Zsótér 
Ferenc. A Negyven év sporttörté-
nelem című rendezvényen Szabó 
Béla korábbi labdarúgó, edző és 
sportköri elnök tartott beszédet, 
melyen végig rendkívül jó han-
gulat uralkodott. A hallgatóság 
egy része – korábbi focistatársak 
– időnként anekdotákkal, humo-
ros történetekkel színesítették a 

színvonalas előadást. Szabó Bé-
la labdarúgó és edző pályafutásá-
nak ismertetését követően rátért 
sportköri elnökségének éveire. Ki-
emelte a sportcsarnok megépíté-
sének körülményeit, 1986-os át-
adásának ünnepét, majd kitért a 
kézilabdautánpótlás-nevelésre és 
az NB I/B-s dicsőséges évekre.

Az előadást végeztével a hall-
gatóság közösen vonult át a tag-
iskola egy másik termébe, ahol 
állófogadás várta őket. A pár-
órás kötetlen baráti beszélge-
tés alatt megtekintették az elő-
adó korabeli újságcikkekből, fo-
tókból és emléktárgyakból álló 
kiállítási anyagát. BalÁzs KIttI
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a Nagy János-történet
Nagy Jánosról, a Várpalotai Bá-
nyász egykori kitűnő átlövőjéről 
külön bekezdés szól Poór Gyula: 
a kézilabdázás története Várpalo-
tán című könyvében. a remek já-
tékosból mára nagyszerű horgász 
vált, aki szeptemberben Franciaor-
szágban járt, ahol a világ legjobb 
pecásaival mérte össze erejét.

– 1966-ban a Várpalotai Bá-
nyász elnyerte a Magyar Népköztár-
saság kézilabda ifjúsági bajnokcsa-
pata címét. Hogyan emlékszik visz-
sza az akkori eseményekre?

– Egyetlen NB II-es klub 
ificsapataként vettünk részt a 
Debrecenben megrendezett hat-
csapatos döntőn. Rajtunk kívül öt 
NB I-es klub ifjúsági csapata kép-
viselte magát: a Budapesti Spar-
tacus, a Budapesti Honvéd, a Bu-
dapesti Vörös Meteor, a Csepel és 
a Pécsi Bányász. Az utolsó mér-
kőzést a Pécs együttesével ját-
szottuk, ahol az utolsó másodper-
cekben szerzett találatommal si-
került megnyernünk a mérkőzést, 
megnyerve ezzel az egész bajnok-
ságot.

– Mi volt az akkori együttes 
titka?

– Nagyon tehetséges játéko-
sok alkották a csapatot és rend-
kívül összetartóak voltunk. A si-
kerben nagyon nagy szerepe volt 
az edzőnknek, Poór Gyula ugyan-
is olyan modern edzéseket tartott 
és taktikai elemeket tanított, 
amelyek akkoriban újdonságnak 
számítottak. Az akkori csapatból 
Fisli Lajos kapus, Forgács Gábor, 
Forgács Ferenc, és jómagam az 
utánpótlás válogatottba is beke-
rültünk.

– Hogyan alakult a későbbiek-
ben a pályafutása?

– Rövidesen bekerültem a Bá-
nyász felnőttkeretébe. Pár év után 
azonban úgy döntöttem, hogy a 
zene felé fordulok, többek között 
a volt Palota Szálló, vagy a Feke-
te Gyémánt étteremben is gyak-
ran felléptem mint vendéglátós 
zenész. Még játékos koromban, 
1964-ben az egykori KISZ-ház-
ban megalapítottam az első palo-
tai beat zenekart Antimon néven, 
ami a későbbiekben Palotta néven 
futott.

– Ugorjunk az időben. 2010 
szeptemberében részt vett a World 

Carp Classic 2010 elnevezésű rangos 
horgászversenyen. Mit kell tudni er-
ről a viadalról ?

– Ez a világ leghíresebb ponty-
fogó versenye, ami idén az észak-
franciaországi Lac de Madine tónál 
került megrendezésre 29 ország 
130 csapatának részvételével. Egy 
év kvalifikációs versenyein sze-
reztük meg az indulási jogot és a 
PV-TV csapatának színeiben, an-
nak támogatásával indulhattunk. 
Az öt napig tartó verseny nem a 
legjobban sikerült, a középme-
zőnyben végeztünk, ám így is óri-
ási élmény volt, hogy a világ leg-
jobb horgászai között versenyez-
hettem. 

– Mióta horgászik, és mi volt az 
eddigi legjobb eredménye?

– Gyermekkorom óta horgá-
szom, de a pontyhorgászat ezen 
fajtáját 12 éve űzöm versenysze-
rűen. A legnagyobb eredményem 
az I. folyóvízi bojlis Európa-baj-
nokság megnyerése volt 2008-
ban. A legnagyobb hal pedig, amit 
fogtam, az egy 24 kilós ponty 
volt, ami a kedvenc helyemen, a 
merenyei víztározónál akadt hor-
gomra.

BérCzes VIKtOrnAgy jános A zsákmánnyAl

„Jó híre marada thuri kapitánnak”
a költő és hadvezér zrínyi Mik-
lós jövendőt idéző mondata be-
teljesedett 2010. október 9-én, 
Várpalotán. a Bakonyi Poroszká-
lók a thuri-vár tövében jelení-
tették meg thuri György győzel-
mét arszlán pasa felett.

Thuri György Hont vármegyé-
ből származó nemesi család sar-
ja, akit 1556-ban a lévai vár ka-
pitányává, 1558-ban Bars várme-
gye főispánjává, majd Palota ka-
pitányává neveztek ki. Neve itt 
vált rettegetté a törökök köré-
ben. 1566-ban 500 katonájával 
mindaddig tartotta Palota várát 

Arszlán budai pasa 7000-8000 
fős seregével szemben, míg a 
felmentő sereg a győri várkapi-
tány vezetésével meg nem érke-
zett. Az 1566-ban bekövetkezett 
magyar siker emlékére rendeztek 
egész napos programot a Csepin 
Péter vezette hagyományőrzők. 
Volt magyar és török tábor, fegy-
verek, ágyú, korabeli zene, hadi-
sátor és jó néhány korhű ruháza-
tú vitéz. Támadtak a törökök, de 
a magyar várvédők sikerrel ver-
ték vissza a rohamot, majd a nap 
végére el is menekültek, hogy a 
magyar sereg boldogan ünnepel-
je győzelmét. 

A rendezvény fő célja volt a 
XIII-XIV. századi végvári vitézek 
hadviselésének ismertetése, be-
mutatása. A megjelentek négy 
érdekes előadást hallgathattak 
e témában. A szakértő előadók, 
dr. Töll László alezredes, dr. Gu-
lyás István orvos, Szilágyi Péter, 
a Magyar Bajusz Társaság elnöke 
és Zsolnai Gábor hagyományőr-
ző tartottak vetítéses előadást a 
korabeli fegyverzetekről és pán-
célöltözetekről, a betegségekről 
és azok gyógyításáról, a bajusz-
viselés hagyományáról, valamint 
Szigetvár ostromáról.

O. s.

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

a Krúdy Gyula Városi Könyvtár ti-
zenegyedik Olvasólámpa pályázatá-
nak eredménye:

Alsósok, helyezés szerint: Szűcs 
Boglárka (Várkerti Általános és Szak-
iskola), Mészáros Eszter Enikő (Bán 
Aladár Általános Iskola), Bogdány 
Gábor (Bán Aladár Általános Isko-
la), Óházy Bálint (Zalaegerszeg), 
Kanyári Adrienn (Inotai Tagiskola), 
Fisli Blanka (Rákóczi Telepi Tagisko-
la), Szűcs Gellért (Várkerti Általános 
és Szakiskola), Juhász Karolina Lenke 
(Kisfaludy-Ramasetter Általános Isko-
la), Gerstmár Anna (Szilágyi Keresz-
tény Iskola, Veszprém), Lantos Ádám 
(Rákóczi Telepi Tagiskola), Novák Hu-
ba (Nepomuki Szent János RKÁI), 
Gerstmár Veronika (Szilágyi Keresz-
tény Iskola, Veszprém), Jakab Luca 
Csenge (Várkerti Általános és Szak-
iskola), Bálint Virág (Inotai Tagisko-
la), Kanyári Dávid (Inotai Tagiskola), 
Ináncsi Tamara (Várkerti Általános és 
Szakiskola), Vicai Edina (Várkerti Ál-
talános és Szakiskola).

Felsősök, helyezés szerint: Tóth 
Réka (Thuri György Gimnázium), 
Rémai Martin (Várkerti Általános és 
Szakiskola), Jakab Zsófia Réka (Vár-
kerti Általános és Szakiskola).
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egy történész ’56-os emlékei
Fakász tibor tanár, történész 
neve nem cseng ismeretlenül 
városunkban, hiszen a több mint 
harminc évig Várpalotán tevé-
kenykedő pedagógusnak sokunk 
köszönheti történelmi, irodal-
mi ismereteit, ideológiai hova-
tartozását, a természet szerete-
tét és személyisége formálódá-
sát. Most, az ’56-os forradalom 
évfordulója kapcsán kérdeztük 
visszaemlékezéseiről Fakász ti-
bort, aki tevékeny részese volt 
az eseményeknek.

– Hogy kapcsolódott az ’56-os 
forradalmi eseményekhez?

– Ezekben az években én Kis-
béren éltem, magyar–történelem 
szakos tanárként dolgoztam a he-
lyi gimnáziumban. 1956. október 
26-án, ahogy az egész országban, 
Kisbéren is megkezdődött a vidé-
ki forradalom. Megválasztották a 
nemzeti bizottságokat, tanácso-
kat, én lettem a titkár a nemzeti 
tanácsban. A környező falvakban 
is szerveztem a tanácsokat, részt 
vettem a munkástanács-választá-
sokon a környékbeli üzemekben, 
tsz-ekben, így 26 éves tanárként 
az ’56-os forradalomból jócskán 
kivettem a részem.

– Milyen következménye lett 
ennek?

– Megkeresett egy éjszaka az 
albérletemben egyik tanítványom, 
aki ekkor katona volt, hogy felhívja 
a figyelmemet az engem fenyegető 
veszélyre. „Sofőr vagyok a honvéd-
ségnél, tegnap én szállítottam a 
megyei karhatalom parancsnokát, 
a megyei és a járási párttitkárt. A 
megyei párttitkár felszólította a 
többieket, hogy Kisbéren Fakászt, 
a veszedelmes ellenforradalmárt, 
tartóztassák le” – mondta. Erről ér-
tesülve pár napra felmentem Pest-
re, de végül 1956. december 12-
én letartóztattak a pufajkások és 
a rendőrtisztek. Az iskolából kísér-
tek be a kisbéri rendőrségre, ve-
lem együtt másokat is. A lakosság 
azonban tiltakozott, körülvette az 
épületet, így kénytelenek voltak 
bennünket elengedni. 1957. feb-
ruár 15-én aztán újra letartóztat-

tak. Történelemórára jöttek be a 
géppisztolyos pufajkások: „Fakász, 
most velünk jön!” Elvittek a Komá-
rom járási rendőrkapitányság pin-
céjébe, és megkezdődött ellenem 
az úgynevezett ellenforradalmi per, 
ami tulajdonképpen koncepciós 
per volt. 

Internáló táborba vittek 
Kistarcsára, majd társaimmal 
együtt vizsgálati fogságba, az esz-
tergomi börtönbe. Végül is szüle-
tett egy per, amelynek én voltam 
az elsőrendű vádlottja, másodren-
dű a gimnázium igazgatója, a har-
madrendű pedig egy megyei ta-
nulmányi felügyelő. A kisbéri in-
ternáló táborba kerültünk, miköz-
ben a per, a vizsgálatok tovább 
folytak. Összesen négy tárgyalá-
sunk volt. A második tárgyalás és 
másfél évi börtönbüntetés után 
szabadlábra helyeztek bennünket. 
Ezután mint elítélt, ’56-os ellen-
forradalmárok, csak segédmunkás-
ként helyezkedhettünk el. Komá-
rom megyéből kitiltottak, Pesten 
lettem gyári munkás. 

– Hogy került Várpalotára?
– 1963-ra már oldódott a politi-

kai légkör, a Művelődési Minisztéri-
um engedélyezte, hogy „Fakász Ti-
bor magyar–történelem szakos ta-
nár elhelyezkedhet”. 1963 tavaszán 
találtam egy hirdetést a Népsza-
badságban: „A várpalotai 305. MÜM 
Intézet magyar–történelem szakos 
középiskolai tanárt keres.” Ekkor 

költöztem Várpalotára, ahol Váradi 
László, a szakmunkásképző igazga-
tója alkalmazott. 1966-ban, a for-
radalom tizedik évfordulóján elren-
delték a minisztériumból, hogy az 
ország területén szakmunkásképző 
intézetben ’56-os ellenforradalmár 
nem dolgozhat. Pajor József, a vá-
rosi művelődési osztály akkori ve-
zetője áthelyezett a Rákóczi-tele-
pi 6. számú, vagyis az akkori ne-
vén Szénhelyi Általános Iskolába. 
Innen kerültem később Inotára, az 
5. Sz. Általános Iskolába, ahonnan 
1990-ben mentem nyugdíjba. 

– Mint történész, sokat tett 
azért, hogy ne felejtse el a lakosság 
az ’56-ban történteket.

– Hét könyvem jelent meg az 
’56-os forradalomról. Az első 1993-
ban Várpalotán, Némák szóra kelnek 
cím mel, amelyben a forradalmat át-
élt személyek emlékeznek az ’56-

os eseményekre. Ezután írtam meg 
a kisbéri, tatai, esztergomi, dorogi 
forradalmakról szóló könyveimet. 
Így váltam ’56-os történésszé. 

1990-ben megalapítottam Vár-
palotán az ’56-os Klubot, amelyet 
három évig vezettem, ekkor költöz-
tem el Budapestre, és ezt követő-
en Egerszegi Lajos vezette a klu-
bot. 1999-ben a klubtagok kérésé-
re kezdeményeztem a forradalom 
nagyságához méltó emlékmű fel-
állítását Várpalotán. Mivel a forra-
dalom nem gyász-, hanem örömün-
nep, a magyar nép magára találá-
sának dicső időszaka, szükség volt 
egy 1956-hoz méltó emlékműre, 
mely ma is áll a Thuri téren.

Az ’56-os forradalom ötvenéves 
évfordulóján, 2006-ban Várpalotán 
tevékenyen közreműködtem a vá-
rosi ünnepség megrendezésében. 
Ugyanekkor a tatai polgármester is 
megkeresett, hogy legyek tagja a 
forradalom 50. jubileumi ünnepsé-
gét szervező bizottságnak. Javasla-
taim alapján rendezték meg az év-
fordulót Tatán, az ’56-os ünnepség 
itt azóta is eszerint zajlik minden 
évben. Több alkalommal is voltam 
ünnepi szónoka ’56-os megemléke-
zéseknek, amely során minden al-
kalommal felvázoltam a forradalom 
történelmi-politikai hátterét, és 
felhívtam a figyelmet arra, hogy ok-
tóber 23. történelmünk dicső napja, 
amelyre büszkén kell emlékeznünk.

GÁGó aNIta

Fakász Tibor 1930-ban született, Debrecenben, itt lakott családjával tízéves koráig, és végezte el a nyolc-
osztályos piarista gimnázium első évét. Édesapja a városi kórházban dolgozott mint műtős. 1940-ben 
Észak-Erdély visszatért Magyarországhoz, apját ekkor áthelyezték Nagyváradra. A nagyváradi premontrei 
gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1945-ben Erdély újra román terület lett, ekkor el kellett hagyniuk 
Nagyváradot és visszaköltöztek Debrecenbe. Majd Tatára került a család, Fakász Tibor itt érettségizett. 
Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, magyar–francia szakon. A második évben Rákosi Mátyás ren-
delkezésére beszüntették a nyugati nyelvszakokat, és meghatározták, hogy ki és mit tanulhat tovább, 
Fakász Tibor így lett magyar–történelem szakos középiskolai tanár 1952-ben. Majd a kisbéri gimnáziumba 
került, ahol majdnem öt tanévet tanított. A faluban az oktatás mellett sportköri elnök volt, illetve röp-
labdacsapatot is szervezett.

1956-ban tevékenyen részt vett az októberi eseményekben. A forradalom leverése után letartóztatták, 
majd másfél év börtönbüntetést követően segédmunkásként dolgozott Budapesten. Végül 1963-ban elhelyez-
kedhetett tanárként. Ekkor került Várpalotára, az akkori 305. Sz. MÜM Szakmunkásképző Intézetbe. Majd a 
Rákóczi-telepi 6. sz. Általános Iskolában tanított, végül az inotai 5. Sz. Általános Iskolából ment nyugdíjba 
1990-ben. Sokoldalú tevékenysége többek között széles körű helytörténeti munkákra, a természetjárás nép-
szerűsítésére is kiterjedt.  Felesége Marakovits Éva tanárnő. 1993-ban  Budapestre költöznek, de idejük je-
lentős részét továbbra is Várpalotán töltik.

fAkász tibor
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

jelenet A miniszter félrelép című előAdásból
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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.

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

cert kékben – látványkoncert
VÁrPalOtaI IFJúsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
22-én 16 órakor 1956-ról első kézből – Az 

1956. évi forradalom és szabadságharc 
kezdetének és a Magyar Köztársaság 
1989. évi kikiáltásának napja

29-én 16 órakor – Mit, miből, hogyan? – 
takarékossági világnap. Rubik-kocka 
szabadalmazása. Az iskolai könyvtárak 
napja. Az első magyar hivatalos színi-
előadás napja

tHUrI-VÁrNÁl
23-án 10 óra Városi ünnepség és koszorúzás 

az 1956. évi forradalom és szabadság-
harc kezdetének 54. évfordulója tisztele-
tére. Közreműködnek a Nepomuki Szent 
János Római Katolikus Általános Iskola 
tanulói. (Esőhelyszín: Jó Szerencsét Mű-
velődési Központ színházterme)

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
23-án 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–Tatai HAC 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
november 2-án 18 órától VBSK–MKB Veszp-

rém jótékonysági kézilabda-mérkőzés. A 
rendezvény bevétele az Ápoló Otthon ja-
vára kerül felhasználásra. Jegyárak: 1000 
Ft/felnőtt, 600 Ft/gyerek.

VBsK-sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
24-én 10.30 Várpalota–Bakonynána női lab-

darúgó-mérkőzés
30-án 13.30 VBSK–Celldömölki VSE bajnoki 

labdarúgó-mérkőzés
31-én 10.30 Várpalota–Szentgál női labda-

rúgó-mérkőzés
31-én 11.30 VBSK–Biatorbágy U17-es lab-

darúgó-mérkőzés
31-én 13.30 VBSK–Biatorbágy U19-es lab-

darúgó-mérkőzés

Hozzávalók: 4 kisebb liba-
comb, két fej vöröshagyma, 1 teás - 
kanál pirospaprika, 10 dkg füstölt 
szalonna, 50 dkg zöldpaprika, 25 
dkg paradicsom (vagy 50 dkg kon-
zerv lecsó), két kanál zsír, só.

Elkészítés: A megtisztított li-
bacombokat egy serpenyőben fel-
hevített zsírban hirtelen átsütjük, 
és egy lábosba tesszük. A zsírjá-
ban megpirítjuk az egyik fej apróra 
vágott hagymát, meghintjük piros-
paprikával, kevés vízzel felenged-
jük és ráöntjük a combokra. Fedő 
alatt – időnként kevés vizet önt-
ve alá – majdnem puhára pároljuk.

Közben az apró kockára vágott 
szalonnát félig megpirítjuk, be-
letesszük a vékonyra szelt hagy-
mát, néhány percig együtt pirít-
juk, majd belerakjuk a megtisz-
tított, felszeletelt paradicsomot 
és a kicsumázott, karikára vágott 
zöldpaprikát (vagy a konzerv le-
csót), megsózzuk és félig puhára 
pároljuk.

A csaknem puha libacombokat 
a lábos egyik oldalára rakjuk, má-
sik oldalára pedig a félig kész le-
csót tesszük, és fedő alatt – nem 
keverve, hanem csak a lábost rázo-
gatva – készre főzzük. Sós vízben 
főtt burgonyával tálaljuk.

recept(t)úra

lecsós libacomb 

Humorzsák

– Miért jók a szegedi csajok???
– Mert nem azt mondják hogy még egyszer, hanem hogy még 
öccör...

Melyik a kakukktojás?
1., tyúktojás   2., kakukktojás   3., traktor

BÉRLETVÁSÁRLÁS:
Pannon Várszínház Jegyiroda 

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

www.pannonvarszinhaz.hu

Személybiztosítások
Lakás- és vagyonbiztosítások

Gépjármű-biztosítások
Assistance szolgáltatásokAz új generáció

  biztosítója
Várpalota, Szabadság tér 6. Telefon: 88/746-963, 70/941-5676
Nyitva tartás: h.–cs.: 8.30–16-ig, p.: 8.30–14-ig, szo.–v.: zárva

(csak bejelentkezéssel október 28-ig!)

° alakformáló torna 
° 50 év feletti fitt torna 
° kondícionáló torna 
° aerobic 
° zumba

Lányoknak-fiúknak-hölgyeknek 
-uraknak kortól függetlenül!

° alakformáló torna 
° 50 év feletti fitt torna 
° kondícionáló torna 
° aerobic 
° zumba

Lányoknak-fiúknak-hölgyeknek 
-uraknak kortól függetlenül!

PALOTA

Idõpontok NOV. 3-tól:
H, SZ, P: 17.30-18.30 
és 18.30.19.30
Hely: belvárosi tornatermek

Idõpontok NOV. 3-tól:
H, SZ, P: 17.30-18.30 
és 18.30.19.30
Hely: belvárosi tornatermek

Hívj minél elõbb, 
a helyek korlátozottak!

+36 20 3619210
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Nem kell betörni a tolvajnak, elég becsengetni

Megtévesztésig hasonló módon éltek vissza egy idős ember jóhisze-
műségével, mint az alig egy héttel korábban történt esetben. Előző la-
punkban beszámoltunk az idős férfi ellen elkövetett lopásról, mely so-
rán a magukat EON munkatársainak kiadó férfiak csöngettek be azzal az 
ürüggyel, hogy az áramdíj pontos megállapítása érdekében a villanyórát 
kell leolvasniuk. Október 6-án délután egy 84 éves hölgyhöz csengettek 
be, ő azonban határozottan kiállt az álláspontja mellett, miszerint már 
megtörtént az éves elszámolás a szolgáltatónál. A férfiak magabiztos 
fellépésére az idős sértett elbizonytalanodott, és lakásába engedte a 
„munkásokat”, akik a korábbi esethez hasonlóan az elektromos hálózatot 
kezdték ellenőrizni. Mire az idős hölgy feleszmélt, csak azt látta, hogy 
az egyik férfi olyan szobában tartózkodik, melyre ő nem adott enge-
délyt. Erre határozottan kitessékelte őket a lakásból, akik arra hivatkoz-
va, hogy az autóból behozzák a szükséges dokumentumokat, melyeket a 
fogyasztónak alá kell írnia, a házból távoztak.  Itt is a sértett ismét csak 
a férfiak távozását követően észlelte, hogy pénze (60 000 Ft) eltűnt.   

Ötmilliós kárt okozott a gyerekek játéka

Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult eljárást ismeretlen tettes 
ellen, aki október 9-én este fél hét körül a Szélhely úton lévő raktárépü-
letben szalmabálákat gyújtott fel, ezzel ötmillió forintos kárt okozva.  
Kiderült, hogy egy fiú azt tanította a barátainak a raktárban, hogyan le-
het a gyufát úgy elpöckölni, hogy az meggyulladjon. Mivel a gyerekek 
ezt jó játéknak találták, összehordtak szalmából egy kupacot, amelyet az 
égő gyufával el kell találni. Az egyik fiú első találata célt ért, a szalma 
lángra kapott, melyet megkíséreltek eloltani, de a csak azt eredményez-
te, hogy a raktárépületben tárolt bálákra is átterjedt a tűz, megrongálva 
ezzel az épület tetőszerkezetét is. Az általános iskolás fiúk ellen az eljá-
rást a várpalotai nyomozók folytatják le. 

egy éjszaka alatt két betörés

Nagyobb értékre elkövetett betöréses lopás miatt indult eljárás isme-
retlen tettes ellen, aki október 13-ra virradóan az egyik pétfürdői sö-
rözőbe rácsfelfeszítéssel és ajtóberúgással hatolt be, és onnan szeszes 
italokat, készpénzt és egyéb értéket tulajdonított el. Feltételezhetően 
ugyanezen az éjszakán ugyancsak Pétfürdőn egy üzletbe is tört be egy 
ismeretlen tettes, és dohányárut lopott el. 

a bal oldal jobbnak tűnt…

Közlekedési baleset történt október 8-án este hét óra körül a Szent 
István úton. Egy 43 éves várpalotai lakos a személygépkocsijával átsod-
ródott a szemközti sávba, ahol nekiütközött egy tehergépkocsi bal hátsó 
kerekének. A balesetben a személygépkocsi vezetője könnyű sérüléseket 
szenvedett, nagyobb fejfájást okozhat neki, hogy kiderült, a járműveze-
tés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. 

Kútba esett az öngyilkosság

Öngyilkossági szándékkal vetette magát kútba egy középkorú férfi 
Ősiben október 15-én reggel. Kísérlete meghiúsult, ismerősei kihúzták 
a nyolc méter mély kútból, melyben körülbelül másfél méteres víz állt. 
A mentők kiérkezésükkor teljesen kihűlve találták a beteget a több mint 
húszperces vízben tartózkodásának köszönhetően. Súlyos agyrázkódása 
is volt, így a veszprémi kórház baleseti ambulanciájára szállították. BK

rendőrségi hírek

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet 
temetkezési szolgáltató munkakörbe határozatlan 
idejű munkaszerződéssel.
Feladata:

►  Temetések előkészítése, lebonyolítása
►  Az elhunyt előkészítése a temetési szertartásra
►  A koporsó sírba helyezése
► Hamvasztásos temetés lebonyolítása
►  Köztemetőkben zöld területek gondozása, ápolása
►  Télen síkosságmentesítés elvégzése, havalás
►  Kegyeleti szabályok betartása
►  Nehéz fizikai munka vállalása

Elvárások:
► Alapfokú iskolai végzettség
► B kategóriás vezetői engedély
► Alkalmanként hétvégi munka vállalása, készenlét
► Büntetlen előélet

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

Benyújtási határidő: 2010. október 31.

Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton: 8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.
E-mail: titkarsag@vpkozuzem.hu 

Á l l Á s h i r d e t é s
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L o va s o k tatá s
Várpalotán a Tábormezõn,

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

Érdeklõdni lehet: 70/589-7580, 20/533-7910

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.

ŐSzI AKCIÓ!

–5%
kedvezmény

minden termékünkre
a hirdetés felmutatójának!

(Az akció  2010. 11. 04-ig tart.)

A  H e r b á r i u m  a já n l a t a !
Reumára, ízületre LÓBALZSAM 1400 Ft

Sportoláshoz tömegnövelők, vitaminok.
Várpalota, Városház köz 5.

egészségesen ősszel is
Így ősszel, készülve a télre, na-
gyobb gondot kell fordítanunk 
egészségünk védelmére mint 
eleddig.  az egészség megőrzé-
sének számos útja-módja van, 
amelyekre érdemes odafigyelni 
és kipróbálni. Könnyedén meg-
találhatóak azok a lehetőségek, 
amelyek segítenek bennünket 
abban, hogy egészségesek ma-
radjunk, vagy gyógyulhassunk, 
ha már elért bennünket a beteg-
ség.

Az egészségünket sokféle mó-
don megőrizhetjük. Sportolással, 
mozgással, természetes ételek fo-
gyasztásával. 

Például  ha gyógyteákat, hárs-, 
csipkebogyó-, csalánteát  iszunk 
reggelente vagy egészségvédő vi-
taminkészítményeket, a vitamin-
háztartásunk egyensúlya helyre-
áll. Ilyen és hasonló gyógyha-

tású termékeket vásárolhatunk 
például a Városház közben talál-
ható Herbárium szaküzletben. A 
szükséges vitaminokat, ásványi 
anyagokat és nyomelemeket a 
szervezetünk nem képes előállí-
tani, ezért ezeket külső forrásból 
kell pótolni. Ha az ételeink nem 
tartalmazzák megfelelő meny-
nyiségben az egészséghez szük-
séges anyagokat, akkor be kell 
szereznünk különféle készítmé-
nyek formájában. Ha besétálunk 
a biotermékeket, vitaminokat, 
táplálék-kiegészítőket árusító, a 
bazársoron megtalálható Sanitas 
biobolt és táplálékallergia-szak-
üzletbe, nem csak a reformtáp-
lálkozással kapcsolatos szakta-
nácsadással segítenek egész-
ségünk megőrzésében, hanem 
bionyersanyagokat, leellenőr-
zött  vegyszermentes termékeket 
is vásárolhatunk. A reformtáplál-

kozással sokat tehetünk szerve-
zetünk egészségének megőrzésé-
ért, hiszen ez nem csupán zsír- és 
cukormentes étkezést jelent, ha-
nem tudatos táplálkozást, szem-
léletváltást, amely kihat a test-
lélek-szellem hármasságára is. A 
vegyszermentes bioételek pedig 
garantáltan őrzik meg szerveze-
tünket a rengeteg méreganyag-
tól, amelyek testünkbe jutva ká-
ros folyamatokat indíthatnak el.  

A sport, a mozgás is sokat hoz-
zátesz egészségünk védelméhez, 
szervezetünk megerősödéséhez. 
Vannak olyan sportolási lehető-
ségek, amelyek télen is rendel-
kezésünkre állnak, ilyen a lovag-
lás. A lovagláskor végzett mozgás 
különösen kedvező, hiszen az ál-
lat mozgása ritmusos, rugalmas 
és egyenletes, amely az emberi 
szervezet számára rendkívül hasz-
nos fizikai és pszichés hatásokkal 

jár. Aki szeretné átélni a lovag-
lás élményét, egészségéért meg-
tenni ezt a lépést, annak Várpa-
lotán is adódik erre lehetősége. S 
ne feledkezzünk meg egy nemcsak 
hogy gyógyító, egészségmegőrző 
de egyben rendkívül szórakozta-
tó programról: az őszi-téli gyógy-
fürdőzésről. Nemcsak hétvégi ki-
rándulásként javasolható példá-
ul a Komáromi Termálfürdő felke-
resése. Akiknek pedig valamilyen 
ízületi, csont-, idegrendszeri, 
nő-, bőrgyógyászati vagy szív- 
és érrendszeri, illetve anyagcsere 
problémája van, kifejezetten aján-
lott a termálfürdő különféle szol-
gáltatásainak igénybevétele. Az 
úszás minden testrészt átmozga-
tó sport, egészségünk megőrzé-
se, védelme érdekében különösen 
hasznos. A termálfürdő úszóme-
dencéi erre is lehetőséget nyújta-
nak. (x)
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Gazdabolt és Szerelvén ybol t

8105  Pétf ürdő , Berhidai  út 87 .
Te lefon:  88 /4 78 -6 62  • Nyit va  ta rt ás: H- P: 9. 00 –17.00 , Sz .: 8. 00 –12. 00

 8105 Pétfürdô, Berhidai út 87.
Telefon: 88/478-662 • Nyitva tartás: H-P: 9.00–17.00, Sz.: 8.00–12.00 

  
   

 
• mezôgazdasági felszerelések
• virágföldek, szerves- és mûtrágyák
• natúr és színezett kérgek, örökzöldek
• koszorúk, árvácskák
• biobrikett, alágyújtó MEGÉRKEZETT!
• horganyzott ereszcsatorna rendszer 

 
 
 

Gazdabolt és Szerelvénybolt

őszi ajánlatok 
a liget sziget Faiskolai Árudában

Kedves Olvasóink! 

előző cikkünkben a csodálatos 
örökzöldekről volt szó, amelyek 
télen is élettel töltik meg ker-
tünket. Most lássuk, ez idő tájt 
milyen növényekkel népesíthet-
jük be környezetünket. 

A szomorkás őszi időhöz kap-
csolódik a közelgő halottak napja. 
Szeretteink sírjára most érdemes 
ültetni az árvácskát, a krizanté-
mot, a százszorszépet és a törpe 
örökzöldeket, melyekből folya-
matosan új fajták jelennek meg. 
A nagyvirágú árvácskák mellett 
egyre nagyobb teret hódítanak a 
kisvirágú fajták, és már ezek az 
újdonságok is megtalálhatóak a 
Liget Sziget Faiskolai Árudában. 
Népszerűségüket az is fokozza, 
hogy jövő tavasszal is megörven-

deztetnek minket kedves, változa-
tos színeikkel, ezáltal ragyogóan 
mutatnak balkonládában és ott-
hon a kertünkben is.

Egyre többen díszítik a sírokat 
is törpe örökzöldekkel. Ezek a kis 
növények lassan növekednek, ez-
által sokára érik el – nevükhöz hű 
– kifejlett nagyságukat. A fajták 
között igen változatos formájú és 
színű egyedeket találunk, érdemes 
közülük válogatni. Azonban ne 
hagyják magukat megtéveszteni, 
hogy egy normál növekedésű faj-
ta kis példányát vásárolják meg. 
Sajnos vannak kereskedők, akik a 
gyors profit reményében megte-
szik ezt, a vásárló pedig majd csak 
idővel jön rá, hogy a „törpe növé-
nye” egy szezonban 30 cm-t nőtt…

Sokak örömére megérkeztek a 
gyümölcsfák és a bogyós gyümöl-
csök a Liget Sziget Faiskolai Áru-

dába. Ültessen ön is a kertjébe, 
hogy az unokája is fel tudja idéz-
ni, milyen volt a nagyszülőknél a 
fa tetejéről csemegézni.

A klasszikus jó fajták mellett 
újabbak is bővítik a kínálatot, me-
lyek közül friss fogyasztásra szánt 
és eltenni való egyedek is megta-
lálhatók nálunk.

A bogyós gyümölcsök között 
természetesen megtalálhatóak 
bokor és magas törzsű példányok 
is. Üdítő íz világukon kívül vitami-
nokat és sok egyéb hasznos anya-
got is tartalmaznak.

Rövid időn belül érkeznek az 
árnyékot adó díszfák, melyek-
ből már nagyobb méretűek is lé-
teznek, így fejlődésükkel éveket 
tudunk megspórolni. A család is 
előbb tud hűsölni alattuk, emel-
lett levelükkel, virágukkal, termé-
sükkel is díszítenek.  Jól jár az, aki 

időben ültet, hiszen ilyenkor a nö-
vény a jó időt kihasználva elkezd 
a talajba begyökeresedni.

Jó tanácsok: A lehullott lom-
bot össze kell gyűjteni és kom-
posztálóba kell tenni, hogy jövő-
re INGYEN értékes tápanyaghoz 
jussunk. Emellett növényvédelmi 
szempontból is fontos ez a munka, 
hiszen sok kártevő tud áttelelni az 
avarban. Mostanában kell az érett 
szerves trágyát a talajba forgatni, 
amely már zsákos kiszerelésben is 
kapható nálunk, így azt kulturál-
tan lehet felhasználni. Egész nyá-
ron díszítő leanderjeinket, medi-
terrán növényeinket pedig be kell 
vinni téli szálláshelyükre.

Kérdéseikkel keressék fel a Li-
get Sziget Faiskolai Árudát sze-
mélyesen (Várpalota, Bimbó utca) 
vagy az interneten, a www.liget-
sziget.hu címen. (x)
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Könnyûzenei lexikon

A várpalotai Mézengúzok együttes neve egy szójátékon alapul, de 
ez azzal is kiegészíthető, hogy a jópofa rosszcsontok által létrehozott 
jókedv, jó hangulat úgy ragadjon, mint a méz. 2009 farsangján vette 
kezdetét a zenekar pályafutása. A Forgács Zsuzsa – ének, tánc, Herter 
Tamás – gitár (ex-Turul, ex-Vad Fruttik), Ruzicska Norbert – gitár al-
kotta együttes kimondottan a 3–14 év közötti korosztályt célozta 
meg zenéjével, műsorával. A Mézengúzok a már említett farsangkor 
Várpalota minden óvodájában bemutatkozott műsorával. Repertoárjá-
ban megtalálható a kissé áthangszerelt népzenétől, népdaltól  kezdve  
a megzenésített mondókán, versen, Halász Judit-, Kaláka-, 100 Folk 
Celsius-dalokon keresztül a Pancsoló kisleányig szint minden, a gyer-
mekek számára íródott és általuk kedvelt zeneszám. Forgács Zsuzsa 
néptáncos-énekes nemcsak megénekelteti, de meg is szokta táncol-
tatni a gyerekhadat. Családi napokon, óvodákban, Várpalotai napo-
kon léptek fel, de meghívást kaptak a környező településekre is, úgy-
mint  Vilonya, Tés, Jásd, Ősi. Az első nagyobb bulijuk a Philips családi 
napja volt. A jó hangulatú, gyermekközpontú előadásoknak köszön-
hetően egyre több meghívást kapnak.

Ebben az évben a  Mézengúzok Veszprémben az állatkerttől köny-
nyen megközelíthető Erdei étteremben játszanak októbertől minden 
csütörtökön este délután 16 órától.

 
Tagok
Forgács Zsuzsa – ének, tánc
Herter Tamás – gitár
Ruzicska Norbert – gitár

Mézengúzok

Vegyi katasztrófa Kolontárnál 
Közel egymillió tonna vörösiszap ömlött ki az ajkai Magyar Alumíni-

um Zrt. tízes számú kazettájából Kolontár és Devecser térségében októ-
ber negyedikén, a déli órákban. Illés Zoltán államtitkár a cég működését 
azonnal felfüggesztette. A katasztrófa következtében kilencen meghal-
tak, 120-an megsebesültek, köztük több személyt égési sérüléssel ke-
zelnek. Veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány Veszprém, Vas és Győr-
Moson-Sopron megyére. A térségbe látogatott Orbán Viktor miniszter-
elnök és a magyar kormány tagjai is. A kormány döntött egy 670 méter 
hosszú védőgát megépítéséről, Bakondi György személyében pedig kor-
mánybiztost nevezett ki a Mal Zrt. élére. Eddig közel 500 millió forin-
tot költöttek védekezésre. A Mal Zrt.-nél időközben újraindult a terme-
lés, a keletkező vörösiszapot egy új, engedélyekkel rendelkező tározóba 
helyezik el.

lasztovicza Jenő a régi-új elnök
Tizenöt igen és három érvénytelen szavazattal újabb négy év-

re Lasztovicza Jenőt választotta a korábbi negyventagú helyett 18-ra 
csökkent megyegyűlés. Az új közgyűlésben a Fidesz–KDNP frakcióban 
dr. Áldozó Tamás, Gaálné Vörösmarty Éva, Galambos Szilvia, Hári Lenke, 
dr. Horváth Zsolt, Kovács Norbert, Kropf Miklós, Lasztovicza Jenő, Papp 
Tamás, Polgárdy Imre, Stolár Mihály és Végh László foglalt helyet. Az 
MSZP-t Pusztai István, dr. Horváth József, Lévai József és Nagy Jenő, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalmat Dobó Zoltán és Orbán Imre képviseli. 
A képviselők titkos szavazással alelnöknek választották Kovács Norber-
tet és Polgárdy Imrét. Az alakuló ülésen három bizottságot alapítottak, 
az ügyrendit, a pénzügyi és ellenőrzésit, illetve a gazdasági és terület-
rendezési bizottságot.

Környezetszépítő díj Fürednek és Paloznaknak
A Virágos Magyarországért környezetszépítő idei versenyen több mint 

háromszázötven település nevezett be. A városok kategóriájában Bala-
tonfüred, míg a falvakéban Paloznak lett az első. A két település képvise-
li majd a Magyarországot a jövő évi nemzetközi virágosítási versenyen. A 
zsűri tagjai a zöldterületek minőségét, a természeti és épített környezet 
esztétikáját és egymással való harmóniáját illetve a helyi önkormányzat 
és a lakosság együttműködését vizsgálták és osztályozták.

tiltakoztak az otthonszülés szabályozásáért
Békés demonstrációt tartottak október 15-én az otthonszülést támo-

gató családok Veszprém belvárosában azzal a céllal, hogy megmutassák: 
vidéken is sokan vannak, akik azért harcolnak, hogy a szülők szabadon 
dönthessenek gyermekük háborítatlan születéséről. 22 éve tart már a 
küzdelem, hogy szabályozva legyen az otthonszülésnél segédkezők jogi 
helyzete, mely a mai napig nem történt meg. Geréb Ágnes letartóztatása 
után az otthonszülés megfelelő szabályozásáért tiltakozási hullám indult 
az országban, melyhez kapcsolódtak a Veszprémben és környékén, töb-
bek között Várpalotán élő otthonszülők is.

Páratlan páros
A Páratlan páros című Ray Cooney komédia premierjét tekinthetik 

meg a nézők október 28-án (csütörtökön) 18 órakor Várpalotán, a Jó Sze-
rencsét Művelődési Központban. A Veszprémi Petőfi Színház kezdemé-
nyezése a Koffer Színház, amelynek egyik fontos célja az, hogy megye 
minden településére eljutva mutasson be színvonalas, szórakoztató elő-
adásokat. A Páratlan párosban színpadra lép Szeles József, Perjési Hilda, 
Főző Ditta, Gere Dénes Ákos, Tóth Loon, Baranyi Péter, Keresztes Gábor 
és Péti Krisztina.

OF

Megyei hírek

SzilváSváradon
a központban, de csendes helyen

kétbejáratú,  két generációnak, vendéglátásra, cég-, 
önkormányzati üdülőnek is alkalmas, 1200 m2 területen fekvő 
133 m2-es, gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrób, kamra, pince, fúrott kút.

Érdeklődni lehet:

30/642-0307, 36/355-201
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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 
november 4-én 

jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: október 31., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Pétfürdôn az Ösküi úton, 
aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es 

saroktelek 42 nm-es felújított házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu 
elôtt. érd.: 20/291-2649.

BERHIDÁN IS 
feladhatja apróhirdetését!

Berhida, Szabadság tér 5., 
elektro Start szaküzlet

UNIQA BIZTOSÍTÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

Tel.: 88/746-963, 
70/941-5676

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.

http://raveczky.mtt.hu

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. Érdeklődni le-
het:  30/642-0307, 36/355-201

 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, részben 
felújított 4. emeleti erkélyes jó panorá-
májú lakás. Ár: 7,2 millió Ft. Érdeklődni: 
30/857-5865, délután 15–19 óra között.

Családi házat keresek albérletbe Várpalo-
tán. 30/260-1208, 88/782-772

szántót, legelőt, rétet vásárolnék. 20/291-
2649

építési telek eladó a Május 1. u. elején, a 
Kastélydomb u. felől. Iár: 4 millió Ft. 
30/753-9171, 88/371-888.

Várpalotán a Tési-dombon eladó egy ga-
rázs. Villany és szerelőakna van. Tele-
fon: 30/904-1767

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

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

Kazángyártásban jártas CO-hegesztőket 
felveszek éves foglalkoztatásra. Ér-
deklődni: 30/538-6668

Masszőrt, körmöst, fodrászt keresek! Érdek-
lődni: 30/607-7662 telefonszámon lehet.

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal, 

általános, röntgen szakasszisztensi vég-
zettséggel és gyakorlattal, ECDL komplex 
számítógépes vizsgával, B kategóriás jo-
gosítvánnyal  kereskedelemben, egészség-
ügyben munkát keresek.  30/260-1208

 Vegyes
 Idősek, betegek masszírozását, kimozgatását 

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

Hagyatékot, régi bútort, paraszti, polgári 
bútorzatot, lakáskiegészítőket (fogas, 
csillár, óra, porcelán stb.), használati 
tárgyakat, könyvet, iratokat vásárol-
nék. 20/291-2649

CONEX Ruházat
Várpalota, Kossuth u. 15. (volt E-on helyén)

JöVő hEti aKciónK: 
a hirdetés felmutatása -10% kedvezmény

kICSIBŐL még keveSeBBeT! Várjuk kedves vásárlóinkat!
nyitva: h–P-ig: 9–17.30-ig, Sz: 8–12-ig.

Kedves Komposztáló
Lakosok!

Az április óta Várpalotán szor go-
san komposztálók a komposzt-
naplók visszaküldésével, értékes 
ajándékokat nyerhetnek! (aprító-
gép, metszőolló) A kreatív meg-
oldásokat díjazzuk! (fotó, rajz, 
tör ténet stb.)

Határidő: 2010. november 19.

Cím:
8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.

Tel.: 88/592-117

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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VBSK–MKB VeSzpréM 
jótékonysági kézilabda-mérkőzés

november 2-án 18 órától Várpalotán, 
a Gál Gyula Sportcsarnokban.

A rendezvény bevétele az Ápoló Otthon javára kerül 
felhasználásra. Jegyárak: 1000 Ft/felnőtt, 600 Ft/gyerek.

rezessy a leggyorsabb
Ragyogó napsütéses időben 

rajtolt el október 9-én a 17. Vár-
palota félmaraton és 23. nemzet-
közi országúti futóverseny. A több 
mint huszonegy kilométeres táv-
ra 112, míg a négy kilométeres-
re 150 futó vállalkozott, és – az 
előző évekhez hasonlóan – olasz 
futók is ellátogattak a versenyre. 
A félmaratoni futás érdekessége, 
hogy a férfiak között igen szoros 
verseny alakult ki, az első helye-
zett Rezessy Gergely mindössze 
három másodperccel előzte meg 

az ezüstérmes Ádok Rolandot, és 
nyolc másodperccel az őt köve-
tő Zsódér Zsoltot. Hölgyeknél ez-
zel szemben az elsőként beérkező 
Kálovics Anikó majd három perccel 
előzte meg Pap Esztert. A Gál Gyu-
la Városi Sportközponttól induló 
és oda visszaérkező mezőnyt szo-
kás szerint frissítővel, gyümölcs-
csel és energiaitalokkal várták a 
verseny szervezői. A díjazás kate-
góriák szerint történt, érmet, ku-
pát és ajándékcsomagot vehettek 
át a dobogósok.

a félmaratoni futás díjazottjai:
Férfiak: Rezessy Gergely (Vasas SC), Ádok Roland (VEDAC), Zsódér Zsolt 

(Galaxy Fitness). Nők: Kálovics Anikó (Zalaszám ZAC), Pap Eszter (Triatlon Vil-
lám SE), Farkas Katalin (MISI SC). Veterán I.: Makár László (ELTE ADSK), Szűcs 
Krisztián (VEDAC), Szirbek Zsolt (VEDAC). Veterán II.: Gussi Michele (Valtanna 
Fermo), Wimmer László (FutaPét), Hoffmann Zoltán (Honvéd Szobdi SE). Veterán 
III.: Ládi János (Bakonyi Tájfutó Klub), Fülöp József (Budapest), Palotai Gábor 
(OTP Futókör). Veterán IV.: Molnár Mihály (Napraforgó F Klub), Niedermayer At-
tila (Veszprém), Morea Orazio (Valtanna Fermo). Hobbi I.: Póth Marianna (MICRO 
SC), Eiserle Judit (NOWASPORT Várpalota), Cservenka Judit (Veszprém). Hob-
bi II.: Bakos Judit (Budapest), Baranyai Lászlóné (FutaPét), Gábris Zoltánné 
(Várpalota). Hobbi III.: Fazekas Margit (Marathon TKE Várpalota), Brandoni 
Brunnella (Valtanna Fermo), Tanácsné Gabi (BKV – Futapest).

a városi futás dobogósai:
I. kategória (2002–): lányok – Kiss Georgina (Nepomuki Isk.), Veiland 

Viktória (Várkerti Isk.), Sarvajcz Csilla (Pétfürdő). Fiúk – Hanák Dominik (Vár-
kerti Isk.), Valler Erik (Bakonynána), Veiland Roland (Várkerti Isk.). II. kate-
gória (2000–2001): lányok – Nagy Kitti (Vásárhelyi Isk.), Kovács Rebeka 
(Balatonfűzfő), Nagy Regina (Vásárhelyi Isk.). Fiúk – Brassai Martin (Bartos 
Isk.), Fábián Vince (Nepomuki Isk.), Szűcs Norbert (Inotai Isk.). III. kategória 
(1998–99): lányok – Veiszhaupt Kata (Pétfürdő), Borsos Diána (Bán A. Isk.), 
Martos Vivien (Bán A. Isk.). Fiúk – Bárdos Ármin (Magániskola), Szűcs Norbert 
(Bán A. Isk.), Kiss Martin (Inotai Isk.). IV. kategória (1996-97): lányok – 
Valler Rebeka (Bakonynána), Berkes Mercédesz (Bakonynána), Szigetffy Ildikó 
(Balatonalmádi). Fiúk – Somogyi Dávid (Csetény), Kazári Péter (Rákóczi T. Isk.), 
Bátor Gábor (Bán A. Isk.). V. kategória (1991–95): lányok – Fülöp Andrea (Bu-
dapest), Magyar Martina (Magániskola), Backstadt Ildikó (Herend). Fiúk – Simon 
Dávid (Dudar), Pandur Richárd (Faller J. SZKI), Leiner Viktor (Székesfehérvár). 
Felnőtt (1975–90): Nők – Szigetfi Ildikó (Balatonalmádi), Horváth Erzsébet 
(Várpalota), Kovács Zsuzsanna (Herend). Férfiak – Esső András (Veszprém), Kiss 
György (Pétfürdő), Hanák Csaba (Várpalota). Hobbi I. (1965–74): Szőke Vero-
nika (Várpalota). Hobbi II. (1975-90): Mokos Miklósné (Várpalota). Veterán I.: 
Koska János (Várpalota), Simon Zsolt (Várpalota), Nagy Imre (Várpalota). Vete-
rán II.: Vancsek Ferenc (Várpalota), Backstadt János (Herend), Horváth József 
(Várpalota).

Bravúr tatán és Fehérváron!
tatai HaC–VBsK 25:27 (15:11)

A Magyar Kupa 2. fordulójának 
rangadóján a győzelmet jobban 
akaró vendég palotai gárda máso-
dik félidei koncentráltabb játéká-
val megérdemelten jutott be a leg-
jobb 32 közé.

VBsK–Vác 20:24 (9:14)
A bajnokság 5. fordulójában a 

mérkőzés előtt edzőt váltó Vác lá-
togatott városunkba. A Bányász 
nem kezdte rosszul a mérkőzést, 
ám rövid idő után már a vendégek 
akarata érvényesült, és sajnos a já-
ték minden elemében fölé nőttek a 
palotai csapatnak. A hazaiak ren-
geteg ziccert és átlövést rontottak, 
amit ezúttal nem bírt el a gárda a 
rutinos, volt első osztályú játéko-

sokból álló Váccal szemben. A má-
sodik félidőben még sikerült felzár-
kózni két gólra, ám a kritikus pil-
lanatban ismét megremegett a kéz, 
így a bajnoki címre törő vendégek 
megérdemelt győzelmet arattak.

alba regia–VBsK 25:26 (13:15)
A következő fordulóban az ősi 

riválishoz utazott a Bányász, és jó 
játékkal, megérdemelt győzelmet 
aratott vendéglátója felett. A két 
csapat ezzel helyet cserélt egymás-
sal, és így a palotai csapat a máso-
dik helyről várhatja az október 23-
án, szombaton 18 órakor megren-
dezésre kerülő rangadót, amikor is 
a listavezető Tata együttese láto-
gat Várpalotára.

BérCzes



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

Csak 

október 

31-ig!

F e l h í v á s

Tisztelt várpalotai Polgárok!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Lasztovicza 
Jenő úr azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy azon magántulajdonban 
álló, beköltözhető ingatlanok adatairól tájékoztassam, amelyeket a tulaj-
donosok értékesíteni kívánnak, hogy a vörös iszap áldozatainak fel tudják 
azokat  ajánlani. Ezért kérem azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, 
akik ingatlanjukat értékesíteni kívánják. Kérem, hogy az alábbi adatokat 
szíveskedjenek közölni a Polgármesteri Hivatal munkatársával, Nagy erika 
szakreferenssel,  2010. október 25-éig. 
elérhetőségei: e-mail: nagy.erika@varpalota.hu, telefon: 88/592660, 
mobil: 06/308152547, személyesen: várpalota város Polgármesteri 
hivatal, Gárdonyi Géza u. 39. I. em.

Az ingatlanra vonatkozó szükséges adatok: 1./ az ingatlan pontos címe, 
2./ az ingatlan állapota, 3./ az ingatlan nagysága: m² , (szobák, egyéb helyi-
ségek száma),  4./ az ingatlan hozzávetőleges vételára, 5./ a tulajdonos neve, 
lakcíme, elérhetőségei, 6./ az ingatlan megtekintésére alkalmas időpontok

Segítségüket előre is köszönöm.
Talabér Márta polgármester
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Várpalota Város Önkormányzata mélységes együttérzését fejezi ki a 
kolontári és devecseri vörösiszap áldozatai és családjai iránt. Nagyon fon-
tosnak és kötelességünknek tartjuk a gyors és hatékony segítségnyújtást. 
Ennek érdekében összefogásra szólítjuk fel Várpalota és térségének vala-
mennyi lakosát. Kérem, szíveskedjen lehetőségeihez mérten anyagi támo-
gatást nyújtani a katasztrófa sújtotta térség számára.
Felajánlásaikat a Várpalota Város Önkormányzata által megnyitott elkülöní-
tett számlaszámra várjuk: Raiffeisen Bank: 12081000-00115409-04700005 
– „A vörösiszap áldozatainak megsegítése”.
Továbbá várjuk olyan önkéntesek jelentkezését is, akik a katasztrófa súj-
totta területen részt vennének a helyreállítási munkákban. Amennyiben 
Ön segítene, akkor adatait, elérhetőségét szíveskedjen eljuttatni Nagy eri-
ka szociális, egészségügyi és szegényügyi szakreferens részére telefonon a 
30/8152547 számra vagy e-mailben a nagy.erika@varpalota.hu címre.

Várpalota Város Önkormányzata


