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Közeleg november 11. Márton 
napja,  régen ilyenkor zárták az 
éves gazdasági munkákat, és meg-
kezdődött a téli pihenő időszak, 
ennek, no meg hát a szent életű 
püspöknek, Mártonnak a tiszte-
letére ekkor kóstolták meg az új-
bort és vágtak először tömött li-
bát. A népszokás szerint ilyen-
kor libát kell enni, mert külön-
ben egész éven át éhezni fogunk. 
Így aztán szinte kötelezően töm-
jük telhetetlen bendőnkbe a min-
den földi jókat, a hagyományok-
nak hódolva először is libalevest 
kanalazunk be, utána következ-
het a libasült párolt káposztával 
és zsemle- vagy burgonyagombóc-
cal, és mindez válogatott borokkal 
megöntözve. Bor nélkül mit sem 
ér a lakoma, hiszen a szőlő leve 
egyfajta közvetítő anyag, amely a 
természet őserőihez vezet vissza, 
amely elhárítja hétköznapjaink si-
várságát.

Nagyanyámtól úgy tudom, Már-
ton-nap a negyvennapos karácso-
nyi böjtöt megelőző utolsó nap 
volt, amikor a jóízű és gazdag fa-
latozás, vigasság megengedett. 
A hagyománynak ez utóbbi zára-
déka mára teljesen homályba ve-
szett, mert a novemberben elkez-
dett nagy zabálás vég nélkül foly-
tatódik. Jönnek a jeles névnapok, 
majd karácsony és újév ünnepe 
és mi boldogan áldozzuk fel ma-
gunkat az orjaleves oltárán, ami-
hez kérünk egy kis remegő velőt, 
és puhára főtt cupákot. Áhítat-
tal tunkoljuk a pörköltek mélyvö-
rös szaftját, faljuk a forró tepertőt 
és a ropogósra sült kolbászt meg a 
véres hurkát, ízlelgetjük a csípős 
disznósajtot, és hálás szívvel lapá-
toljuk befelé a kocsonyát, amelyet 
kedvenc szomszédasszonyunk ép-
pen a gusztusunk szerint állított 
össze pont annyi fokhagymával, 
ahogy a mennyei szakácskönyvek-

ben áll. Hát ki tudna ennyi csábí-
tásnak ellenállni. Meg a beszélge-
tés is jobban esik terített asztal-
nál, ilyenkor lehet csak dumálni, 
adomázni mindenről, de legfőkép-
pen kajáról, nőkről és a borokról. 
Költői szavakkal lehet dicsérni a 
jóféle nedűk erényeit, ahogy a té-
vétársaságok főzőcsatornáin szo-
kás, hogy azt mondja: ez a kadarka 
olyan kellemesen testes, akár egy 
sötét szemű, mély hangú teltkar-
csú hölgy ölelése. Meg efféle mar-
haságok. Férfiúi játszadozás. Ám-
bár a bor igazán fontos, nem csak 
a hangulat miatt, hanem mert 
megkönnyíti az emésztést. 

Az antialkoholisták egy-egy 
nagy zabálás után, ha magukhoz 
akarnak térni, kénytelenek alma-
ecethez folyamodni. Tudják, egy-
két kanálnyi vízben oldott alma-
ecet csodát tesz, de persze egy-két 
korty gyomorkeserű is. A gyomor-
keserűben valójában gyógyfüvek 

vannak, amelyek szabályozzák a 
gyomorsav-elválasztást. Gondol-
ták volna, miért olyan fűszeresek 
a karácsonyi sütemények? Nem 
csupán az illatuk miatt, dehogy. 
A fahéj, a szegfűszeg megkönnyí-
ti az emésztést, megelőzi a puffa-
dást és a kellemetlen teltség ér-
zést.  Az ánizs görcs- és hurutol-
dó. A gyömbér szabályozza a gyo-
morsav- és az epeelválasztást.

Aki nem akarja feláldozni kar-
csúságát a Márton-nappal elkez-
dődő nagy zabálás oltárán, jobb, 
ha becsukja a szemét, amikor terí-
tett asztalt lát, vagy ha mégis el-
csábul, akkor a vendégség után ik-
tasson be egy almanapot: reggel-
től estig hat darab alma, két liter 
ásványvíz, este egy szelet pirítós 
kenyér, reggelire egy maréknyi sa-
vanyú káposzta, aztán jöhet a kö-
vetkező ünnep egészen a tavaszi 
nagy böjtig.

Balassa Gellért

Márton és a nagy zabálás
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Állami kitüntetés 
ötvenhatosoknak

2010. október 25-én Schmitt 
Pál köztársasági elnök Magyaror-
szág miniszterelnökének előter-
jesztésére állami kitüntetéseket 
adott át a Sándor-palotában. Nem-
zeti ünnepünk, október 23-a, az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc 54. évfordulója alkalmából a 
Magyar Köztársasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetést adományoz-

ta Schmidt Ferencnek (képünkön 
jobbra), az ’56-os Szövetség várpa-
lotai szervezete alelnökének. A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetést adomá-
nyozta 1956 eszméinek ápolásá-
ért, a forradalom és szabadságharc 
eseményeit bemutató könyveiért, 
életútja elismeréseként  Fakász Ti-
bor nyugalmazott tanárnak. 

Képviselői fogadóóra
Jákli Tivadar, a hetes számú 

választókörzet önkormányza-
ti képviselője lakossági fogadó-
órát tart 2010. november 11-én 
a Bartos Sándor Általános Isko-
lában (Dankó utca 16/V.) 16 órai 
kezdettel és 2010. november 12-

én a Rákóczi-telepi Általános Is-
kolában (Bartók Béla utca 6.) 16 
órai kezdettel. Jákli Tivadar ön-
kormányzati képviselő várja ja-
vaslataikat, ötleteiket, kérései-
ket az Alsóváros fejlődése érde-
kében. 

szépkorúak tisztelete
az idősek tisztelete korunk tár-
sadalmának része, főhajtással 
kell adóznunk a 9-10 évtizedet 
is megélt embertársaink életút-
ja előtt. Városvezetőink számára 
is fontos ez a tiszteletadás, így 
köszöntötték októberben szajlai 
Miklósnét és Völgyi Árpádot szü-
letésnapja alkalmából.

Szépkorú köszöntése céljából 
látogatott el Várpalota város pol-
gármestere, Talabér Márta, az al-
polgármester, Katona Csaba és az 
aljegyző, Somogyi J. Lászlóné a 
Készenléti lakótelep és Inota fa-
lu egy-egy lakásába, ahol nagy 
örömmel és meghatódottsággal 
fogadták a vendégeket. A 35 éve 
özvegy Szajlai Miklósné 16 éve él 
Várpalotán, a lakótelepen. Nagyon 
fontos számára az istenhit, a val-
lás, ma is rendszeresen látogatja a 

lakótelep kápolnáját, vesz részt a 
szentmiséken. Élete fájdalmaktól 
sem volt mentes, édesapja és fér-
je is hadifogságba került a háború 
idején, de boldog házassága szép 
emlékeket ébreszt benne.

Inota faluban köszöntötték 
Völgyi Józsefet, aki jól ismert 
Várpalota lakossága előtt. Ver-
seivel, gondolataival hosszú ide-
je gazdagítja a városi ünnepsége-
ket. Akik ismerik, tudják, milyen 
tűzzel mesél az ’56-os forradalom 
idején átéltekről, és nehézségek-
kel telt, gulágon töltött gyötrel-
mes időszakáról. Visszaemléke-
zéseit könyvben is összefoglal-
ta, próza és vers formájában ol-
vashatóak a Magyar holokauszt 
című kötetében. Az ünnepeltek 
az önkormányzat megbecsülése-
ként emléklapot vehettek át a vá-
rosvezetés képviselőitől. G. a.

Völgyi Józsefet Katona Csaba alpolgármester és talabér márta polgármester Kö-
szöntötte

énekszó Inotán
Tizenkettedik alkalommal is 

megtöltötték dallal az Inotai Közös-
ségi Házat a környékbeli kórusok. 
A Búzakalász Dalkör meghívására 
érkeztek ismét a baráti dalkörök a 
hagyományos őszi dalos találkozó-
ra, amelyen ezúttal az inotai dal-
kör vezetője, Nagy Gáborné barátsá-
gos köszöntője után Mihalcsik Már-
ta közművelődési vezető üdvözölte 

a megjelenteket, méltatta a népze-
ne, népdal közösségteremtő erejét 
és az inotai dalkör 14 éves pályafu-
tását. A kórustalálkozón fellépett az 
inotai, a nádasdladányi, a dudari, a 
csóri és a várpalotai dalkör. Népda-
lokat, nótákat, igazi katonadalokat 
és bájos sramlitáncot is élvezhetett 
a közönség. A rendezvényen Katona 
Csaba alpolgármester is megjelent.
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leváltották az igazgatót
Megtartotta októberi ülését az 
új önkormányzati képviselő-tes-
tület, amely során többek között 
megalakultak a bizottságok. 
Zárt ülésre is sor került, amelyen 
azonnali hatállyal visszahívták a 
szindbád Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatóját tisztségéből.

A testületi ülés nyílt előter-
jesztései megtárgyalása során 
módosításra került az önkormány-
zat szervezeti és működési sza-
bályzata a bizottságok megneve-
zését, tagjainak számát és hatás-
körét illetően. A szabályzat teljes 
körű felülvizsgálata, módosítása 
várhatóan a decemberi testületi 
ülésre készül el.

Megválasztásra kerültek az ál-
landó bizottságok és Inota város-
rész önkormányzó testülete el-
nökei valamint tagjai, a pártok 
képviselőivel folytatott tárgya-
lások, egyeztetések után. Ezen-
kívül a testület megválasztot-
ta a Várpalotai Közüzemi Kft. 
felügyelőbizottságának tagjait 
is, dr. Juhász Attila, Antal László, 
Falussy Sándor, Keresztény József 
Levente és Máté József személyé-

ben. A következőkben megállapí-
tásra kerültek a képviselők tiszte-
letdíjai. Talabér Márta polgármes-
ter javaslatára a tiszteletdíjak, 
természetbeni juttatások jelen 
ülésen nem változtak, a jelenle-
gi szabályozás szerint történik a 
folyósítás. A működési szabály-
zat felülvizsgálata decemberre ké-
szül el, a képviselői tiszteletdíjak 
megállapításának felülvizsgálatá-
ra szintén e határidőt állapították 
meg. A továbbiakban napirendi 

pont volt a General Medicina Kft. 
kapacitásmódosításának kérelme, 
mely elfogadásra talált.

A testületi ülés délelőttjén sor 
került a bizottsági külső tagok ün-
nepélyes eskütételére is. 

A megtartott zárt ülésen három 
témában hoztak döntést a kép-
viselők. Visszavonták a Szindbád 
Kft. áfa-visszatérítését (amelyet 
az előző testület is tárgyalt, ak-
kor az összeg a kft.-nél maradt), 
ugyanis a több mint 26 millió fo-

rint nem szerepelt a társaság éves 
üzleti tervében sem, továbbá fel-
mentették dr. Szabó Pál Csaba 
ügyvezető igazgatót tisztségéből. 
A harmadik téma Talabér Márta is-
mertetője volt az október 8-i ön-
kormányzati átadás-átvétel kap-
csán. A polgármester tájékoztatta 
a képviselőket azokról az előzőek-
ben fennálló ügyekről, szerződé-
sekről, amelyek megoldásra, tisz-
tázásra várnak.

GÁGó aNIta

Várpalota Város Önkormányzatának 
bizottságai és részönkormányzata

Pénzügyi bizottság:
Elnök: Falussy Sándor. Képviselő tagok: Keresztény Levente, 
Huszárné Bacsárdi Valéria, Antal László. Külső tagok: Vikol Csilla, 
Vörös Attila, Pál Balázs.

Gazdasági bizottság:
Elnök: Kádár István. Képviselő tagok: dr. Juhász Attila, 
Jákli Tivadar, Máté József. Külső tagok: Temesszentandrási Guido, 
Béndekné Szalay Ilona, Dániel Mária Magdolna.

Jogi és ügyrendi bizottság:
Elnök: dr. Juhász Attila. Tagok: Kádár István, Antal László, 
Máté József.

Humánerőforrás-bizottság:
Elnök: Huszárné Bacsárdi Valéria. Képviselő tagok: Galambos Szilvia, 
Jákli Tivadar, Deák Istvánné. Külső tagok: dr. Nagy László, 
Ladvenicza Ferencné, Szabó Tünde.

Inota városrész önkormányzó testülete:
Elnök: Katona Csaba. Külső tagok: Kőrösi Lászlóné, 
Kovácsné Juhász Ágnes, Eszes Zoltán, Mészáros Sándor, 
Árvai István, Molnár Anikó.

talabér Márta polgármester a döntés hátterérõl:
– A város cégeivel kapcsolatosan nagyon sok kritika megfogalma-

zódott már a kampány során, különösen a Szindbád Kft. működését te-
kintve. Egyfelől a civilekkel való kapcsolattartás tekintetében, bár ez 
lett volna a kisebb baj. A nagyobb a gazdálkodásban keresendő, illet-
ve a várpályázat átláthatatlanságában. Zajlott belső ellenőri vizsgá-
lat a kft.-nél, ennek is köszönhetően változtatta meg az új testület a 
korábbi döntést, és visszavonta a 26 millió Ft áfa összeget a kft.-től, 
s jelenleg is folyamatban van egy másik.

A legfontosabb azonban a várrekonstrukció körül kialakult helyzet. 
Az abszurd, hogy a polgármesteri hivatalban gyakorlatilag nincs semmi-
lyen információ hónapok óta a várban folyó munkákról. Tervdokumentá-
ció sehol, miközben az önrészt a város költségvetése biztosítja. És a vá-
rosnak kell helyt állni, amennyiben a pályázatban vállaltak nem kerülnek 
teljesítésre. Márpedig jelentős vállalások vannak: harmincezer évi láto-
gató, fejenként tízezer forint költéssel. Jelenleg ezren váltanak jegyet 
évente a várba. Ha ezeket a számokat nem tudjuk produkálni, akkor az 
egész beruházás költségeit vissza kell fizetni. Az első feladat a pályázat 
és a munkálatok áttekintése, emellett párhuzamosan külső könyvvizsgá-
ló bevonásával a Szindbád Kft. egész gazdálkodásának megvizsgálása. 
Ez november 2-án meg is kezdődik, és kiterjed azokra a problémákra is, 
amelyeket az elmúlt időszakban többen jeleztek: márványterem, színpad 
ügye. És egy nagy általános tanulság: a városi cégek nem működhet-
nek „államként az államban”. 

a Várpályázat megValósítása során problémáK KerülteK felszínre
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az ügyvéd válaszol

a büntetőeljárásról 3.
A cikksorozat ezen részében 

röviden ismertetném a büntető-
eljárásban részt vevő szereplő-
ket, kinek milyen jogai és köte-
lezettségei vannak. Mint tudjuk, 
nem mindegy, hogy valaki milyen 
minőségben szerepel az eljárás-
ban…

A terhelt: a Be. legfontosabb 
szereplője a terhelt, hiszen ép-
pen őmiatta indul az eljárás, az 
ő bűnösségét próbálják bizonyí-
tani egész idő alatt. Az állam 
büntető hatalma ellene irányul, 
az ő felelősségre vonására, ter-
helt nélkül nincs Be. A terhelt 
neve a különböző ügyszakokhoz 
igazodik, lehet gyanúsított, vád-
lott, elítélt, fogvatartott. A ter-
helt jogai jelennek meg talán a 
legmarkánsabban a Be.-ban, még 
az Alkotmányban is megfogalma-
zódnak alapvető jogai (pl. a vé-

delemhez való jog). Néhány jog 
csak példálózva ezek közül. Az 
anyanyelv használatának a jo-
ga, ezért külföldi terhelt ese-
tén a tolmács elengedhetetlen. 
Amennyiben olyan súlyú a bűn-
cselekmény, akkor a védelemhez 
való jog, az, hogy akár megha-
talmazott, akár kirendelt védő 
képviselje az eljárás során. Ez a 
jog senki által nem korlátozha-
tó. Megilleti a terheltet az, hogy 
tudja, mi miatt folyik ellene az 
eljárás, ha akar vallomást tehet, 
ha akar élhet a hallgatás jogá-
val. Védekezésének csupán egy 
korlátja van, másokat bűncse-
lekmény elkövetésével hamisan 
nem vádolhat.

Joga a terheltnek, hogy az ak-
tuális időben megismerje a nyo-
mozás iratait, és iratmásolatokat 
kérjen róluk. Jelen lehet az őt 

érintő nyomozati cselekmények-
nél. Joga van a törvényes vád-
hoz, és ahhoz, hogy ügyét füg-
getlen bíróság előtt tárgyalják 
le. Számtalan egyéb fontos kér-
dés merülhet fel még a terhelttel 
kapcsolatban, azonban azok be-
mutatása meghaladja e cikk ke-
reteit, itt csak a rövid ismertetés 
volt a cél.

A tanú: a tanúkkal kapcsolat-
ban három nagyon fontos dolgot 
kell kiemelni, hogy mit is jelent 
valójában a tanúzási kötelezett-
ség. Először is a megjelenési kö-
telezettség, ami annyit jelent, 
hogy ha a hatóság nem ad aló-
la felmentést vagy nem fogadja 
el az írásbeli vallomást, akkor a 
kijelölt helyen és időben a tanú-
nak meg kell jelennie. Másrész-
ről ha a tanú megjelent, vallo-
mást is kell tennie, tehát nem 

hallgathat mint a vádlott. Har-
madrészről igazmondási kötele-
zettséget is jelent, a hamis ta-
núzást a törvény bünteti. A ter-
helt akár hazudhat is, a tanú so-
sem. A tanúskodás állampolgári 
kötelesség.

A sértett: nem minden bűn-
cselekménynek van konkrét sér-
tettje, de ha van, akkor fontos 
szereplő. Gyakorlatilag a sértet-
tet is tanúként hallgatják meg, 
de fontos vele kapcsolatban meg-
jegyezni, hogy ha az ügy jellege 
olyan, kárigényt terjeszthet elő a 
büntető bíróságon. Ezt a bíróság 
vagy elbírálja vagy azt mondja, 
hogy ezzel most nem foglalkozik, 
hanem polgári bíróság előtt ér-
vényesítse a sértett a jogos igé-
nyét. (Folytatjuk).

IFJ. Dr. HarcOs GÁBOr
üGYVéD

Járjunk piacra!
a piacnak hangulata van. a hi-
permarketek végeláthatatlan 
gondoláihoz, személyzet nélküli 
világához képest a pultból áru-
ló termelők és kereskedők látvá-
nya, a vidám zsivaj valóban üdí-
tő, a vásárlást élettel tölti meg. 
Itt ember vesz embertől, nem 
pedig egy megfoghatatlan gazda-
sági társaságtól.

A világ hatalmas régióira ki-
terjedő központi multinacionális 
megállapodások miatt állt elő az 
a helyzet, hogy a hipermarketek 
zöldséges sorain ma már alig ta-
lálunk hazai terméket, a dél-euró-
pai zöldség és gyümölcs nagyüzemi 
módszereinek tulajdonítható ala-
csony ár lesöpri a hazai termelőket 
a polcokról. Az EU-szabványoknak 
megfelelő zöldségek és gyümöl-
csök vegyszerekkel, érésgátlókkal 
és viaszos bevonattal kezeltek, és 
a korai szedés miatt ízetlenek is. A 

gazdák nem tudnak lépést tartani 
a silány minőségű, nagy tömegek-
ben, sokszor önköltségi ár alatt el-
adott külföldi termékkel szemben. 
A hazai termelők kiszorított hely-
zetét felismerve 2009-ben fogad-
ták el azt az ajánlást, hogy a ha-
zai termékek aránya érje el a keres-
kedők polcain a 80 százalékot. Egy 
áruházba betérve akkor tehetünk a 
legtöbbet egészségünkért és a ma-
gyar gazdaságért, ha a friss hazai 
terméket keressük. 

A legjobb választás persze a pi-
ac, ahol minden árut csomagolás 
nélkül tekinthetünk meg. Ez a tu-
datos fogyasztás alapfeltétele: lát-
nunk kell, hogy mit veszünk meg. 
A piacok sok kis helyi termelőt, ke-
reskedőt és vásárlót vonzanak, így 
itt a helyi termékek vannak még 
túlsúlyban. Lehetővé válik a nagy 
sebességű áruforgás, ami pedig ga-
rantálja a friss élelmiszert. A ke-
reskedelem hazánkban is terjedő 
formája a közvetlen kereskedelem, 

amikor egy helyi termelőtől tud-
juk direktben megrendelni, megvá-
sárolni az árut. Az ebben résztve-
vők gyakran biogazdaságok, ezért 
garantált a vegyszermentesség, és 
éppen emiatt a gazdák kínálatá-
ban a szezonális termékek szere-
pelnek. Válasszuk a biotermékeket, 
mert azok ellenőrzött gazdálko-
dásból származnak, és bizonyosan 
nem tartalmaznak egészségre ká-
ros anyagokat. Sajnos, egyre több 
olyan áru kerül a boltokba, amely-
re az öko-, bio- jelző pusztán azért 
kerül rá, mert a márkanév része. Ne 
dőljünk be az ilyen marketingfogá-
soknak. 

Keressük az idényzöldséget és 
-gyümölcsöt, mert azok remélhe-
tőleg nem lesznek tartósítóval ke-
zelve. A későbbi felhasználást pe-
dig oldjuk meg magunk: fagyasszuk 
le otthon a zöldséget, gyümölcsöt, 
készítsünk befőttet, lekvárt, ször-
pöt. www.civilepe.hu
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Megkérdeztük...

Volt a temetőben 
halottak napján?

Hódosi adolfné munkanélküli
A pétfürdői temetőben vol-

tunk, ott van a férjem, Pétfürdőn 
laktunk, onnan költöztünk Várpa-
lotára. Előre elrendeztük a sírt, és 
elsején este is kimegyünk hárman, 
a lányommal és a fiammal. Eger 
mellett, Egerszóláton vannak a 
szüleim, apósom, anyósom, ahova 
most nem sikerült eljutnunk.

Besenyeiné Kiss Ildikó operátor
Vilonyán jártunk a temetőben 

gyertyát gyújtani, ketten voltunk 
a sírnál a párommal. Elsején es-
te már nem tudunk kimenni, mert 
mind a ketten dolgozunk.

Vargyai tibor nyugdíjas
Szüleinket, nagyszüleinket lá-

togattuk meg Vas megyében – ép-
pen Devecsernél jöttünk át –, és 
Tésen. Itt a palotai temetőben 
is vannak ismerőseink. Nagyon 
szép ilyenkor a temető, megha-
tó. Ez egy olyan alkalom, amikor 
kegyeletsértés lenne, ha nem lá-
togatnánk meg a halottainkat.

G. a.
FOtó: erDőHÁtI

Hármas évfordulót ünnepeltek
310 év vel ez előtt ala pí tották a 
várpalotai evangélikus gyüleke-
zetet, 230 év vel ez előtt épült 
fel a temp lo m, 20 éve nyitotta 
meg kapuit az evangélikus óvo-
da. a hármas évforduló adott al-
kalmat arra, hogy a várpalotai 
evangélikus gyülekezet október 
közepén programsorozattal ün-
nepeljen, mely során az óvoda 
felvette a Forrás nevet.

A három napot felölelő ünnep 
október 15-én a gyermekek köré-
ben indult rendhagyó foglalkozá-
sokkal, az ünnep mottója, „Veled, 
érted, kéz a kézben!” fényében. A 
délelőtt folyamán változatos fog-
lalkozások várták az ovisokat, 
majd Debrecenből érkezett elő-
adóművész énekelt gyermekdalo-
kat. Délután szakmai előadásokat 
hallgathattak a város óvodapeda-
gógusai az alapozó terápiáról, a 
mese szerepéről, illetve a nevelési 
alapprogram törvényi módosítá-
sáról.  Az este a zenéé volt a fő-
szerep, a templomban Pintér An-
na orgonaművész, az alapító lel-
kész, Pintér Mihály lánya tartott 

rendhagyó orgonahangversenyt a 
templomban.

Szombaton délelőtt sport-, dél-
után pedig bibliai verseny várta a 
gyermekeket, szülőket, illetve az 
ökumenizmus fényében a három 
keresztyén felekezet tagjait is. 
Focimérkőzés zajlott a katolikus 
iskola tornatermében, délután pe-
dig a gyülekezeti teremben bibli-
ai versenyt rendeztek a felnőttek-

nek. A vidám családi bibliai vetél-
kedő az óvoda udvarán zajlott. A 
szülők és a gyülekezeti tagok ál-
tal hozott sütemények és egy ha-
talmas szülinapi torta várta a ver-
seny végeztével a résztvevőket. 
Este táncházzal, majd közös tá-
bortűzzel zárult a nap.

Vasárnap délelőtt tartott há-
laadó istentiszteletet a gyüleke-
zet. Ittzés János, a Nyugat-du-
nántúli Evangélikus Egyházkerü-
let elnök-püspöke hirdetett igét 
az alkalmon az óvoda alapító igé-
jéről: „Mert más alapot senki sem 
vethet a meglevőn kívül, amely 
vettetett, amely a Jézus Krisz-
tus” (1Kor.3,11). A liturgiát Tóth 

Attila várpalotai lelkész végez-
te. Ezt követően Borbás Zoltán 
művész-tanár tartott előadást a 
gyülekezet és a templom törté-
netéről, a lelkészekről, kiemel-
ve Pintér Mihály gyülekezetépítő 
munkáját. A délutáni istentisz-
teleten az óvodáért adtak hálát. 
Lassu Tamásné intézményveze-
tő beszélt az óvoda indulásától 
kezdve az épületben bekövetke-
zett külső változásokról, illetve 
a dolgozók belső növekedéséről 
is, Isten Igéjének minden ember 
életében munkálkodó erejéről. 
Reménységük: a gyermekek, szü-
lők szívében elültetett Ige mag-
va megcselekszi mindazt, ami-
ért küldetett, segítve őket éle-
tük során. Az óvoda munkatársait 
Isó Dorottya veszprémi lelkész, a 
várpalotai óvoda igazgatótaná-
csának elnöke áldotta meg. Az is-
tentisztelet folyamán vette fel az 
óvoda a Forrás nevet, „...a pusz-
tát bővizű tóvá változtatom, és 
a szomjazó földet vizek forrásá-
vá.” (Ézs.41.18) idézete alapján. 
Erről az igéről az istentiszteleten 
Lampért Gábor siófoki evangéli-
kus lelkész beszélt.  

GÁGó aNIta

Az ünnepi istentiszteleten megjelent többek között Henn László 
egyházmegyei felügyelő, Hesz Erzsébet, az Országos Evangélikus 
Iroda oktatási osztályának vezetője, Szabó György egyházkerüle-
ti felügyelő, Kissné Kárász Rózsa egyházkerületi másodfelügyelő, 
Láng Géza gyülekezeti felügyelő, valamint Csővári János, akkori ta-
nácselnök, Gyapay Zoltán, akkori országgyűlési képviselő, Németh 
Árpád, leköszönt polgármester, akik működésük során támogatták 
az evangélikus óvodát. 

A városi tanács 1970-ben 
vette át a templom melletti 
paplakot, akkor az 1973-ban 
felépült házba (a mai óvoda 
épülete) költözött a lelkészi 
lakás és iroda. A paplakban 
ezt követően tanácsi óvo-
da működött, amelyet 1990-
ben vehetett át az evangéli-
kus egyház, megalapítva ez-
zel az ország első evangéli-
kus óvodáját. 1993-ban vált 
lehetőség arra, hogy felköl-
tözzön az intézmény a mos-
tani épületbe, amely addig 
lelkészi lakás és iroda volt. 
Az eredetileg is lelkészlakás-
ként szolgáló épület pedig 
újra paplakká vált. 2001-ben 
történt egy nagyobb bőví-
tés az óvoda épületén, ekkor 
vált az óvoda igéjévé az „Is-
ten adja a növekedést”, az 
1Kor.3.7b alapján.

Húsz éVe nyitotta meg Kapuit az eVangéliKus óVoda
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a tiszta forradalom ünnepén
az 1956-os forradalom kezdeté-
nek 54. évfordulóján gyülekez-
tek az emlékezők a thuri téri 
’56-os emlékmű előtt, hogy a 
városi ünnepségen fejet hajt-
sanak a forradalom hősei, a ma-
gyar nép bátor kiállása előtt. a 
rendezvényen talabér Márta pol-
gármester beszélt a forradalom 
dicsőségéről és máig ható jelen-
tőségéről. 

– ... 1956 megtisztulást kere-
ső ösztöne: a nemzet másoknak is 
példát mutató kiállása – Talabér 
Márta ünnepi beszédét Csoóri Sán-
dor gondolataival kezdte. A forra-
dalom méltatása során elmondta, 
hogy a politikai szabadság és a 
nemzeti függetlenség ügye a leg-
különbözőbb hátterű embereket 
volt képes egyesíteni. Megszűnt 
a kényszerű hallgatás, a forrada-
lom kitörésének napján minden-
kit magával ragadott az euforikus 
hangulat. Kitörve a nagyhatal-
mi gyámságból az ország veze-
tői saját népük akaratának enge-
delmeskedve önállóan alakították 
az ország nemzetközi kapcsolat-
rendszerét. Talabér Márta beszéde 
végén hangsúlyozta, hogy az em-
lékezéssel, emlékeztetéssel talán 
sikerül világossá tenni, milyen az, 

ha lábbal tiporják a nemzeti füg-
getlenséget.

Az ünnepség során felszólalt a 
Londonból érkezett Szarvas József, 
a Magyar Szabadságharcos Külhoni 
Szövetség elnöke, aki a saját bő-
rén tapasztalta meg a kommunis-
ta diktatúra borzalmait, a forrada-
lom felszabadító érzését, a kény-
szerű menekülés gyötrelmét, és 
emlékeztetett. Egyrészt arra, hogy 
az ’56-osok nem felejtettek: szö-
vetséget alapítottak, emlékművet 
hoztak létre. Emlékeztetett arra is, 
hogy már kimentek az orosz csapa-
tok, folyamatosan javul az ország 
helyzete, de „soha ne jöjjenek visz-
sza, akik az országot a tönk szé-

lére juttatták”. Ezután Gábris Jó-
zsef előadásában hangzott fel egy 
vers, mely a mai időkben született. 
Szőnyi Ferenc Évfordulóra című ke-
mény hangú költeménye visszarö-
pít 2006-ba, aktualizálva az ’56-os 
forradalom emlékét. A megemléke-
zés a Nepomuki János Római Ka-
tolikus Általános Iskola 8. osztá-
lyos tanulóinak műsorával folyta-
tódott. A Ne feledd a tért, ahol el-
estek ők című előadás során versek 
és prózák idézték meg ’56 emlékét, 
a nemzet nagyságát, a győztes for-
radalmat.

Ezt követően a megemlékezők 
elhelyezték a tisztelet koszorú-
it az ’56-os emlékműnél: Talabér 

Márta polgármester és Katona 
Csaba alpolgármester az önkor-
mányzat, Mészáros József alezre-
des, törzsfőnök a Magyar Honvéd-
ség Bakony Harckiképző Központ, 
dr. Csányi Zoltán rendőrkapitány 
a Várpalotai Rendőrkapitányság, 
Somogyi László, tűzoltó alezre-
des, parancsnok a Pétfürdői Ön-
kormányzati Tűzoltó Parancsnok-
ság, Szarvas József és Horti Já-
nos pedig a Magyar Szabadsághar-
cos Külhoni Szövetség és az ’56-os 
Klub nevében. Koszorút helyeztek 
el a pártok, intézmények és ci-
vil szervezetek is: Fidesz – MPSz 
városi szervezete, Keresztényde-
mokrata Néppárt, MSZP Várpa-
lota és térsége szervezete, Job-
bik Magyarországért Mozgalom, 
Szindbád Nonprofit Kft., Honvéd-
ség és Társadalom Baráti Kör vár-
palotai szervezete, Ukrán Kisebb-
ségi Önkormányzat, Palotai Turul 
Társaság, Magyarok Szövetsége 
várpalotai csoportja, Atilla Har-
cosai Várpalotai Barantások, va-
lamint Magyaralmás ’56-os Emlék-
bizottság. Az ünnepségen a meg-
jelentek a Várpalotai Bányász Fú-
vószenekar kíséretében énekelték 
el a Himnuszt és a Szózatot. 

GÁGó
FOtó: VarPalOtaI.Hu

az ünneplőK feJet HaJtottaK, tisztelegteK a tiszta forradalom Hősei előtt

Megemlékezések szerte a városban
emlékezett a város. több hely-
színen és különböző módon em-
lékezett a nemzet nagy napjára, 
az ’56-os forradalom kezdetére. 
az MH BHK ünnepi állománygyű-
léssel tisztelte meg az ünnepet, 
zenés irodalmi estet rendezett a 
Palotai turul társaság, az ifjúsá-
gi ház pedig találkozót szerve-
zett az ’56-os Klub tagjai és a 
fiatalok között.  

Az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc kezdetének, vala-
mint a Magyar Köztársaság 1989. 
évi kikiáltásának napjára emlé-
kezett a MH Bakony Harckiképző 
Központ október 22-én, a műve-

lődési ház színháztermében. – 54 
évvel ezelőtt lelkesedés töltöt-
te el az ország lakóit, mert a nép 
kilencesztendei félelem és kétség-
beesés után boldogan lélegezhet-
te be a szabadság illatát – kezdte 
ünnepi beszédét dr. Burai Gézáné, 
a Hemo vezetője az állománygyű-
lésen. Az ünnepség második fe-
lében Fürst Tamás ezredes, a MH 
BHK parancsnoka elismeréseket 
és jutalmakat adott át. Az ünnepi 
állománygyűlés a Honvéd Együt-
tes színvonalas műsorával zárult. 
Megjelentek várpalotai intézmé-
nyek, a környező települések ön-
kormányzatának képviselői, vala-
mint a társfegyveres szervek és 

együttműködő társadalmi szerve-
zetek vezetői is.

Évtizedekkel ezelőtti emlé-
kek váltak élővé az irodalmi est-
tel egybekötött könyvbemutatón 
október 20-án, a művelődési köz-
pontban, a Palotai Turul Társaság 
szervezésében. A szerző, H. Bodó 
József ifjúként volt részese az 54 
évvel ezelőtt történt forradalom-
nak Budapesten. A Hársfa virá-
ga című könyvében összefoglal-
ja a személyisége alakulására ki-
ható gyermekkori és a forradalom 
idején átélt élményeit. Az irodal-
mi esten elhangzottak megrendí-
tő részletek a könyvből a szerző, 
illetve egyesületi tagok és helyi 

előadók tolmácsolásában. Furulya 
és gitár hangjai mellett gyönyörű 
népdalok is megszólaltak, Sági Ju-
dit népdalénekes előadásában. 

Az ifjúsági ház meghívására ér-
kezett a fiatalok körébe Egerszegi 
Lajos, az ’56-os Klub elnöke, 
Schmidt Ferenc alelnök és Horti 
János klubtag, hogy első kézből 
számolhassanak be a korabeli ese-
ményekről. A diákok vetített ké-
pes, verses-zenés műsorral emlé-
keztek a forradalom évfordulójára, 
majd az ’56-os veteránok meséltek 
a gyerekeknek az akkori időkről, a 
forradalmat megelőző diktatúrá-
ról, a padlássöprés időszakáról és 
a helyi eseményekről.
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Idegenben is hazafiként
szarvas József, a londonban élő, 
1956 novemberében kimene-
kült veterán, a Magyar szabad-
ságharcosok szövetsége elnöke 
minden évben hazalátogat. az 
'56-os megemlékezésre idén is 
megérkezett, hogy képviselje a 
külhoni magyar szabadságharco-
sokat. a korabeli eseményekről 
kérdeztük szarvas Józsefet. 

– Hol született és töltötte fia-
talkorát?

– Törökszentmiklóson szület-
tem, 1935-ben. Az általános is-
kola befejezése után ipari tanuló 
lettem, és 1951-ben beléptem a 
Magyar Repülő Szövetségbe, mert 
mindig rajongója voltam a repü-
lésnek. 1952 nyarán, a honvédsé-
gi behívó küszöbén, önként jelent-
keztem a Magyar Légierőbe, tisz-
ti iskolára, így kerültem a szolno-
ki repülőiskolára. Ebben az időben 
nagyon fontos volt, hogy az ember 
tartsa magát az eszméihez, mert 
a propaganda, amivel elárasztott 
bennünket a megszálló hatalom, 
lesújtó volt, az ember vörös csil-
lagokkal álmodott. Elhatároztuk, 
hogy alakítunk egy szervezetet, 
ha kitör a harmadik világhábo-
rú, tudjunk közreműködni az or-
szág felszabadításában. Az egyik 
társunk azonban feladott, 1952-
ben többedmagammal letartóztat-
tak. Felkerültünk a pestvidéki fő-
ügyészségre, a Gyorskocsi utcába, 
a hűtlenosztályra, ahol kegyetlen 
bánásmódban részesültünk. A tár-
gyaláson hat évet kaptam. Amikor 
Sztálin meghalt, enyhültek a viszo-
nyok, lekerültünk a hűtlenosztály-
ról, majd Miskolcra, ’53 nyarán pe-
dig Szuhakállóra, bányamunkára, 
innen ’54 elején Várpalotára vittek, 
ahol mint rabot alkalmaztak.  

– Közeledett 1956 októbere.
– 1956. XX. pártkongresz-

szus, Nagy Imre miniszterelnök-
sége, forrongások. A kormány en-
gedményeket tett, és felmentet-
tek több politikai elítéltet, mi is 
szabadlábra kerültünk. Hazatértem 

Törökszentmiklósra, de visszahív-
tak dolgozni. Közben jöttek a hí-
rek, hogy valami készül Budapesten. 
Amikor Hegedűs András miniszterel-
nök behívta az orosz csapatokat ok-
tóber 23-án, ökölbe szorított kézzel 
néztük a Várpalotán átvonuló orosz 
osztagokat. Gyűlöltük a megszálló-
kat, szerettük a hazát, és hajlandó-
ak voltunk még meghalni is érte. 23-
ától kezdve az emberek ezrei tolong-
tak az utcán, forrongott Várpalota. 
26-án Harasta Gyula állt a forrada-
lom élére, elmentünk a pártbizott-
ságra, kiszórtuk a kommunista jel-
képeket, levertük a vörös csillagot, 
időközben ledöntötték a szovjet em-
lékművet. Megkezdődött Várpalotán 
a forradalom. A főtéren lefegyverez-
tük a katonákat, aztán mentünk a 
pártbizottságra, tudtuk, hogy fegy-
verraktár van az épületben. Meg-
szereztük a fegyvereket. Mentünk a 
rendőrségre, hogy rábírjuk őket az 
átállásra és fegyvereket követeljünk, 
miközben Böhm József rendőrkapi-
tány Veszprémből kapott utasítást, 
hogy nem szabad ránk lőni.

– Orosz katonák is érkeztek a vá-
rosba.

– Budapest felől átszaladt a 
városon egy teherautó muszka 
gyalogosokkal, és belelőttek a 
tüntető tömegbe. Ezután egy órá-
val Hajmáskérről alegység érke-
zett Várpalotára, akkorra már ba-
rikádokat építettünk az úton. Az 
orosznak meg kellett állni, hogy 
eltakarítsák az akadályokat, mi 
pedig ekkor tüzet nyitottunk rá-
juk. 23 orosz katona halt meg ek-
kor. Ez volt a várpalotai csata. 

Próbáltuk rávenni a helyőrséget 
az átállásra, de nem akartak kö-
télnek állni. Másnap a helyőrség-
nél lerohantak bennünket, megver-
tek és bezártak, nem sokkal később 
azonban felvittek az irodába, és 
akik előzőleg vertek, szorongatták 
a kezünket, hogy ne haragudjunk, 
most kaptak értesítést a honvédel-
mi minisztériumból, el kell min-
ket fogadni törvényes felkelőknek, 
szervezzük meg a nemzetőrséget. 

– Tudták, hogy mi zajlik Pes-
ten?

– A rádióból értesültünk 
az eseményekről. 28-29-én a 
corvinisták, a pesti srácok már 
győztek, és másnapra miénk volt 
az ország. Visszaindultak az orosz 
csapatok eredeti állásaikba, néz-
tük a Hajmáskérre visszaérkező 
két hadosztályt, akik, ahogy el-
haladtak Várpalotán, figyelmezte-
tésként belelőttek egy épületbe. 
Közben átállt a helyőrség, meg-
alakult a városi forradalmi tanács. 
Nyüzsgött az egész város. Érez-
tük azonban, hogy valamire készül 
a muszka. Most már tudjuk, hogy 
közben Amerika szabad kezet biz-
tosított az orosznak, kifejezték, 
nincs szándékuk szövetségre lép-
ni egyetlen közép-európai állam-
mal sem, vagyis a magyarok old-
ják meg a problémáikat. November 
3-án megindultak megint a páncé-
losok Hajmáskérről Budapest felé, 
a főtérre is behajtottak. Másnap 
meghúzódtunk a mostani polgár-
mesteri hivatal épületébe, onnan 
hallgattuk a híreket, és Nagy Im-
re beszédét: „Ma hajnalban szov-
jet csapatok megtámadták fővá-
rosunkat, ... Csapataink harcban 
állnak.” Csapataink azonban nem 
álltak harcban. 5-én este ránk tört 
az orosz, a művelődési ház sarká-

nál befordult egy T55-ös, nekem 
szerencsésen sikerült elrejtőz-
nöm. Elszabadult a pokol, a T55-
ös géppuskatüzet nyitott és lőtték 
a gyalogosokat.

– Ezután már csak a menekülés 
jöhetett.

– Szétszóródtunk. Étlen-szom-
jan, sebesülten jutottam fel 
Csőszpusztára, ahol Szabó Sándor, 
a nemzetőrség utolsó parancsno-
ka és másik 22 szabadságharcos 
gyülekezett. Csatlakoztam Sza-
bó Sándorhoz, 9-én elhagytuk egy 
fakarusszal Csőszpusztát, és irány 
a határ. Kalandos körülmények 
között végül osztrák területre ju-
tottunk. Találkoztunk angolokkal, 
akik hívtak, hogy adnak zsebpénzt, 
szállást, munkalehetőséget, men-
jünk Angliába. Így kerültem én ki, 
december 13-án, ahol nagyon so-
kat segítettek nekünk. Továbbra is 
azon gondolkodtunk, hogy közel 
van az óra, amikor visszatérhetünk 
angol–amerikai csapatokkal felsza-
badítani hazánkat. Ez azonban már 
csak álom volt. Letelepedtem Ang-
liában, időközben távollétemben 
Szabó Sándorral együtt halálra ítélt 
a veszprémi bíróság. Teltek az évek, 
és nem gondoltuk már, hogy valaha 
is visszatérhetünk Magyarországra. 
Aztán jött 1989, amikor isteni cso-
daként megtörtént az óhajtott vál-
tozás, összeomlott a Szovjetunió, 
és kitakarodtak az oroszok. 

– Milyen tevékenységet végeznek 
a szabadságharcos szövetségben?

– A Magyar Szabadságharcos 
Szövetséget Dálnoki Veress Lajos 
vezérezredes alapította 1957-ben, 
Amerikában. Az angliai tagszerve-
zetünknek célja, hogy a magyarság 
hírnevét, rátermettségét igazoljuk 
a befogadó ország előtt, és rendez-
vényeinken keresztül is ébren tart-
suk a forradalom szellemét. Szá-
munkra a magyar érdekek tisztán-
látása a legfontosabb. Összedol-
gozunk a hazai szervezetekkel, itt 
Várpalotán az ’56-os Szövetséggel. 

GÁGó aNIta
FOtó: erDõHÁtI KÁrOlY

szarVas József szíVét a forradalom 
tüze még mindig HeVíti

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu honlapon.
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a miniszter félrelép a retróban
a szerző ray cooney neve isme-
rősen csenghet a  könnyű vígjá-
tékok kedvelőinek, hiszen ő a 
műfaj koronázatlan királya, va-
lóságos nemzeti kincsnek szá-
mít angliában. Nemegy nagy si-
kerű színpadi művet írt, s talán 
az egyik legmulatságosabb és 
legszövevényesebb alkotása a 
miniszter félrelép.

Richard Wiley a kormány egyik 
ambiciózus minisztere gáláns ka-
landra készül. Azt tervezi, hogy 
Jane Worthingtonnal, az ellen-
zéki frakció vezető titkárnőjé-
vel egy romantikus éjszakát tölt 
el a patinás Westminster Hotel-
ben. Ám az éjszaka rosszul kez-
dődik. Először is felfedeznek egy 
„hullát”, akivel a lakosztály ka-
tasztrofálisan rosszul működő 
ablaka végzett. Kétségbeesetten 
próbálják megoldani ezt a rend-

kívüli szituációt. Richard segít-
ségül hívja parlamenti titkárát, 
George Pidgent aki, hála Richard 
hazugságainak, egyre jobban be-

lebonyolódik a kínos helyzetbe. 
A rossz még rosszabbra fordul 
Ronnie-nak, Jane féltékeny fér-
jének megjelenésével. Ezenkívül 

egy gátlástalan pincér, Mr. Willey 
felesége és egy ápolónő gondos-
kodnak arról, hogy a kétségbeej-
tő helyzet még kétségbeejtőbb 
legyen, illetve  megoldhatatlan-
ná váljon. 

A jó rendezés (Vándorfi Lász-
ló) és a  kiváló szereposztás is 
csak fokozza a jól megírt mű si-
kerét. Richard Willey-t, a minisz-
tert Koscsisák András, George 
Pigdent, a titkárát  Egyed Bri-
gitta, a Szállodaigazgatót Kiss T. 
István, a  Főpincért  Kiss Dávid,  
Jane Worthingtont Stefancsik An-
namária, A hullát Molnár Ervin,  
Ronnie-t Zayzon Csaba, Pamelát 
Fekete Boglárka, az  Ápolónőt Ko-
vács Ágnes Magdolna, a Szoba-
lányt Kreschka Ágnes  alakítja. 

Ez a rendkívül sikeres komédia 
1991-ben, Angliában elnyerte a 
Laurence Oliver-díjat, mint az Év 
legjobb vígjátéka.

piKáns Jelenet a miniszter félrelép Című előadásból

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:

30/260-1208

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.

retro színház
(Inota, Béke Művelődési Ház)

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

Tel./fax: 88/563-201 e-mail: pannonjegy@infornax.hu
www.pannonvarszinhaz.hu
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Programajánlók, közérdekû információk

INOtaI KÖZÖsséGI HÁZ
Inota, Radnóti utca
Láng Tibor fotóművész Gondolatok a mini-

fotókról című fotókiállítása. Megtekint-
hető november 30-ig.

Jó sZereNcsét MűVelőDésI 
KÖZPONt

Várpalota, Szent István u.
6-án 17 órakor Cserregő néptáncegyüttes
25 éves jubileumi gálaműsora. A gálaműsor 

után táncház. A belépés ingyenes.
tHurI tér
4-én 17 órakor a kopjafánál megemlékezés 

az 56-os forradalom leverésének évfor-
dulóján.

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
7-én 13 óra VBSK–Balatonfüred női kézilab-

da-mérkőzés
13-án 18 óra (ifi:16 óra) VBSK–Komló baj-

noki kézilabda-mérkőzés
VBsK-sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
13-án 13.30 VBSK–ZTE II. bajnoki labdarú-

gó-mérkőzés
14-én 11.30 VBSK–Törökbálint U17-es lab-

darúgó-mérkőzés
14-én 13.30 VBSK–Törökbálint U19-es lab-

darúgó-mérkőzés
túra
Városi Természetbarát Szövetség
6-án Fehér-Vár-Palota teljesítménytúra. 

Info: 06-30-459-4514 (Herceg Attila)

Hozzávalók: 2 libacomb, 1 liba-
mell, 1 kg szőlő, 5 dkg zsír, 2 zsem-
le, 2 dl tej, 1 kis vöröshagyma, 1 
cukkini, 3 szelet baconszalonna, 5 
dkg vaj, só, bors, őrölt kömény, 1 
kávéskanál majoránna, 1 csomag 
petrezselyemzöldje.

Elkészítés: A libahúst megmos-
suk, sózzuk, kevés köménnyel és 
majoránnával – a bőrös rész kivé-
telével – meghintjük. A cukkinit 
meghámozzuk, felszeleteljük, a 
tepsi aljára helyezzük, és befedjük 
szalonnacsíkokkal. Erre helyezzük a 
combot és a mellet. Megsózzuk, és 
forró zsírral meglocsoljuk. Felfor-
rósított sütőben takaréklángon ál-
landóan locsolgatva puhára sütjük. 
Az első félórában többször meg-
forgatjuk, a hátralévő sütési idő-

ben a bőrös résznek kell felül len-
ni, hogy jó ropogósra süljön. Amíg 
a liba sül, a zsemlét tejbe áztat-
juk, majd jól kinyomkodjuk. A két 
felvert tojásból, az apró kockákra 
vágott hagymából, a felaprított 
petrezselyemzöldjéből, a zsemlé-
ből só, bors, kevés kömény hoz-
záadásával tölteléket készítünk. 
A masszából nyolc téglaalakot for-
málunk, serpenyőben felolvasztott 
vajban mindkét oldalát megsütjük, 
és tálalásig melegen tartjuk. A jól 
megmosott szőlőt leszemezzük. 
Amikor a liba már megsült, és a 
tepsiből kivettük, a szőlőt öt perc-
re jó meleg vízbe tesszük. A sült 
libacombokat és a feldarabolt liba-
mellet tálra tesszük, egyik oldalán 
a meleg szőlőszemekkel, a másikon 
a kisütött töltelékkel körítjük.

recept(t)úra

Badacsonyi libasült 

Humorzsák
– Ki az abszolút könyörtelen tolvaj?
– ???
– Aki nem a televíziót lopja el, hanem a távirányítót és a ház előtt 
sétálgatva kívülről váltogatja a csatornákat, aztán megvárja, míg az 
ablakon kidobják a tévét.

– Drágám, nem lehetne mégis elvetetni ezt a gyereket?
– Na, de Lajos, már elmúlt tízéves!
– Akkor legalább azt a rohadt hegedűjét?

– Kérek egy türelemjátékot! De mint a villám!!

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): november 11–19-ig 7–22 óráig katonai tevé-

kenység, 4-én 7–23 óráig robbantás, 8–9-én 7–18 óráig szárazföldi lövészet.

2010. november 19-én 19 órakor:
Ray Cooney

A MINISZTER FÉLRELÉP
vígjáték

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk

Önt és kedves Családját a

CSERREGŐ 
NÉPTÁNCEGYÜTTES
25 éves jubileumi gálaműsorára

2010. november 6., szombat 17.00

Várpalotai Jó szerencsét Művelődési 
Központ színházterme

A műsorban közreműködnek:
az együttes egykori tagjai, a Cserregő 

Néptáncegyüttes jelenlegi tagjai, a Művészeti Iskola 
növendékei és a Szedte-vette zenekar 

A gálaműsor után táncház.

A belépés ingyenes.
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Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdôvel határolt, 800–900 m2 méretû, 

közmûvesítés alatt álló (víz, csatorna, villany)

építési telkek leköthetők.
 

70/330-54-27 
70/339-21-59

A három telek 
kettõre is 

összevonható.

– célom, hogy egyre több munka-
hely létesüljön Várpalotán, az itt 
élők számára egyre kevésbé le-
gyen szükséges a munkahely vagy 
a különféle minőségi szolgálta-
tások elérése céljából más váro-
sokba utazniuk – kérdésünkre így 
mutatta be lassu Gábor (36), a 
sikeres várpalotai vállalkozó te-
vékenységei legfőbb célját.  

– Melyek életének főbb állomá-
sai, és mi fűzi Várpalotához?

– Itt születtem, kisgyermekkoro-
mat is a városban töltöttem. A Buda-
pesti Külkereskedelmi Főiskola elvég-
zése után Németországban szerez-
tem gazdasági egyetemi diplomát, 
és tíz évet dolgoztam az energiaipar 
területén. Várpalotára a kötődésem 
miatt települtem vissza egy éve – 14 
év németországi tapasztalatszerzés 
után. Ifjú korom óta önállóan, gaz-
daságilag is függetlenül építettem 
fel az életemet. 

– Milyen vállalkozásokat működtet?
– Egyedüli tulajdonosként két 

vállalkozásom indult el ez év eleje 
óta, amelyek működése során mun-
katársaimmal a minőséget szeret-
nénk előtérbe helyezni. A Pozitív 
Energiaforrás Kft.-n keresztül cé-
geknek biztosítunk sikeresen kedve-

ző áram- és gázbeszerzési lehetősé-
get országosan, melyet hamarosan a 
lakosság számára is kiterjesztünk. A 
Palotavár Kft. Várpalota belvárosá-
ban szépségstúdiót, műszaki bizo-
mányi üzletet és fitnesztermet üze-
meltet. Ezekkel a szolgáltatásokkal 
új munkahelyeket sikerült létrehoz-
nunk a városban, és továbbiak te-
remtése szerepel a terveim között.

– Milyen szolgáltatásokat nyújt 
a  Palotavár Kft.?

– A gazdasági válság ellenére is 
fennálló igények minőségi kiszolgá-
lására koncentrálunk. A Rozália Stú-
dióban igényesen kialakított környe-
zet várja a szépségüket megőrizni 
vágyó hölgyeket, urakat. Profiljaink: 
kozmetika, masszázs, kéz- és lábápo-
lás, sminkelés, fekvő és álló szolári-
um, krémek és vitaminok. Tervezzük 
fodrászat kialakítását is. A műszaki 
bizományi üzletünkben vásárlóink 
olcsó, de jó minőségű használt és 

új termékeket (mosógép, hűtő, mo-
biltelefon, tűzhely, számítógép, tv/
LCD, háztartási kisgépek stb.) talál-
nak. Ugyanitt partnereink megunt 
vagy feleslegessé vált műszaki és 
egyéb cikkeiket értékesíthetik is. A 
fitneszterem pedig az egészségmeg-
őrzést tűzi ki célul, amelyet az em-
berek egyre fontosabbnak tartanak. 
A Palota Fitness új termében novem-
ber 4-től új szolgáltatás indul, a ze-
nés torna. Ötféle foglalkozást kíná-
lunk a fiataloknak és idősebbeknek 
is: alakformáló, kondicionáló, aero-
bic, zumba (újfajta, latin-amerikai 
zenével kombinált táncos torna), és 
a speciális, 50 év felettiek tornája.

– Távlati tervek?
– Bővíteni szeretném a tevékeny-

ségeimet. Egyrészt tervezem, hogy 
helyi vállalkozóknak nyújtok segítsé-
get ötleteik megvalósításához, vállal-
kozásuk beindításához vagy tovább-
fejlesztéséhez. Várom azok jelent-
kezését (vallalatfejlesztes@gmail. 
com), akik termelői tevékenység, 
vagy itt még nem meghonosított 
szolgáltatás megvalósításában látnak 
fantáziát, és ehhez keresnek partnert 
ill. szakmai/pénzügyi támogatást. 
Másrészt hamarosan szeretném meg-
kezdeni a munkaközvetítői és mun-
kaerő-kölcsönzési tevékenységet. (x)

Bővülő szolgáltatások Várpalotán

lassu gábor

Nov. 15-ig 1. perc ingyenes 
szolárium + egyéb akciók

NY: H-SZ 9-17.30, CS-P 9-20, Szo bejel.
+36 20 2335180, Táncsics u. 3/3

Havi bérletek 3.000-5.500 Ft
Torna 690 Ft/alkalom

PALOTA

edzô-, kardio- 
és tornaterem

NY: H-P 7-21, Szo: 10-18. 
+ 36 20 3619210, Szabadság tér 5.

Havi bérletek 3.000-5.500 Ft
Torna 690 Ft/alkalom

Kedvező árAm és gáz 
cégéneK.

energiA menedzsment.
pozitivenergiaforras@gmail.com

www.pozitivenergiaforras.hupont.hu
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új kaszával ünnepelt

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt nyomoz a Várpalotai Rendőrka-
pitányság ismeretlen tettes ellen, aki október 23-ra virradóan a lakatot 
felfeszítve betört egy, a pétfürdői zártkertekben lévő hétvégi házba, 
ahonnan különböző kerti szerszámokat lopott el.

Nyeremény: kocsi helyett tanulság

Újabb nyereményjátékos-átverés történt a minap városunkban. A sér-
tettet ismeretlen személy hívta fel és közölte, hogy egy kocsit nyert 
a mobil szolgáltatótól, az átvétel feltételeként azonban 30 000 Ft ér-
tékben kellett mobiltelefon-feltöltő kártyát vásárolnia. A sértett ennek 
eleget tett, és az őt visszahívó személy kérésére bizonyításképpen be-
diktálta a kártyák számát, később kezdett gyanakodni, hogy becsapták. 
Telefonos nyereményakcióba való bekapcsolódás előtt érdemes az adott 
telefontársaságnál ellenőrizni a nyereményjáték valódiságát!

Öngyilkossági szándék?!

Súlyos sérülésekkel szállították a megyei kórházba azt a 71 éves vár-
palotai sofőrt, aki kocsijával október 18-án az Öskü és Hajmáskér közötti 
vasúti átjáróban vonattal ütközött. Az idős férfi Hajmáskér irányából ér-
kezett a vasúti átjáróhoz, ahol a tilos jelzés miatt megállt, majd a vonat 
érkezésekor a sínekre hajtott. 

Villanyoszlopra akasztotta fel magát

Önakasztás miatt riasztották a várpalotai mentőszolgálat munkatár-
sait október 25-én Pétfürdőre a tűzoltóság mögötti területre. A kiérke-
ző egység sajnos már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A men-
tőszolgálat információi szerint a középkorú férfinek nem ez volt az első 
öngyilkossági kísérlete, pszichiátrián is már többször kezelték. BK

rendőrségi hírek

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

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

Műhely az ifjúsági házban
lebilincselő és szakmailag ma-
gas színvonalú előadások hang-
zottak el a Várpalotai Ifjúsági 
Ház országos szakmai ijúsági ta-
lálkozóján. az előadók terüle-
tük jeles képviselői, jelentős ta-
pasztalattal rendelkező szakem-
berek voltak.

A megnyitót követően a ci-
gány, magyar és más nemze-
tek népdalait játszó budapesti 
Romano Glaszo együttes táncra és 
tapsra indító koncertje hangzott 
el, amelyet élvezettel hallgattak 
a megjelent ovisok és a felnőttek 
is. Ezt követték a szakmai előadá-
sok, beszélgetéssel is kiegészül-
ve. Elsőként Jónai Éva Hava EMK-
tréner, tanulásmódszertani kutató 
beszélt az EMK-ról, az együttmű-
ködő kommunikációról, amely a 

kommunikációt a figyelemre össz-
pontosítja, és eszközöket kínál 
ahhoz, hogy valóban meghalljuk 
egymást és bensőséges kapcso-
latokat teremtsünk. Szűcs Kata, a 
Pressley Ridge Magyarország Ala-
pítvány képviselőjeként mutatta 
be a megjelenteknek az élmény-
pedagógia jelentőségét, és az ál-
taluk végzett foglalkozássorozat 
eredményét, tapasztalatait. Az is-
kolai erőszak, a kortársbántalma-
zás, a verbális agresszió és tett-
legesség problémája egyre növek-
szik országunkban is. A konfliktu-
sokat kezelni kell, amelyre vannak 
megoldások, lehetőségek. Ezeket 
elemezte a hivatásos túsztárgya-
lóként nagy tapasztalatokat szer-
ző dr. Nagy József pszichológus, 
a Quality Human Management Ta-
nácsadó Kft. képviselője.
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Palotaiak a katasztrófa helyszínén
lassan öt hete hangos a mé-
dia a Kolontáron, Devecseren, 
somlójenőn, somlóvásárhelyen 
és térségében történt vörös-
iszap-katasztrófa kapcsán, mely 
kilenc halálos áldozatot köve-
telt. a Mal Zrt. tulajdonosainak 
és fő tisztségviselőinek magán-
életéről oldalakon keresztül ol-
vashatunk egyes hírportálokon, 
arról viszont keveset hallani, 
mire számíthatnak a katasztrófa 
sújtotta terület lakói. 

Sokan eddigi életüket, szeret-
teiket siratják, és azon gondol-
kodnak, miért velük történt ez a 
katasztrófa. Vannak, akik a felelő-
söket keresik, míg mások csak ma-
guk elé meredve ülnek, nem szól-
nak egy szót sem, mert – ahogy 
mondják – nincs értelme. Sokan 
közülük nem látják az alagút vé-
gén a fényt, attól tartanak, végleg 
az utcára kerülnek. A létbizonyta-
lanságnál és a kiszolgáltatottság-
nál talán nem is lehet szörnyűbb 
dolog az ember életében, melyet 
sajnos emberek tömegeinek kell 
átélniük önhibájukon kívül.

A gátszakadás következtében 
közel egymillió tonna maró hatá-
sú vörösiszap ömlött ki, mely több 
mint ezer hektárnyi területen vég-
zett súlyos pusztítást. Szerencsé-
re nagyon sok segítő kéz akadt az 
október 4-i katasztrófa áldoza-
tainak megsegítésére. Különbö-
ző szervek, szervezetek képvise-

lői és önkéntesek százai vesznek 
részt nap mint nap a munkálatok 
során. Városunkból a rendőrség, a 
honvédség, a polgári védelmi ki-
rendeltség és a mentőszolgálat ál-
lománya is segédkezett és segéd-
kezik a helyszínen.

Pár órával a tragédia bekövet-
kezése után riasztották a várpalo-
tai rendőröket, akik a károsultak 
szállításának biztosítására, illet-
ve a hátramaradt értékek védel-
me érdekében Kolontáron terü-
letlezárást, forgalomirányítást és 
ellenőrzést végeztek. Később egy, 
a Marcal folyót ért semlegesítő 
anyagot szállító teherautó gyors, 
és akadálytalan közlekedését biz-
tosították.

A helyszínen mozgóőrséget 
adott a mentőszolgálat, melyből a 
várpalotai mentők is kivették ré-
szüket Devecserben és Kolontáron. 
Meszlényi Norbert, helyi állomás-
vezető mentőtiszt elmondta, fő 
feladatuk a korábban megsérül-
tek átkötözése, az esetlegesen je-
lentkező új sérültek ellátása volt. 
A várpalotai személyzet egy része 
jelenleg is a helyszínen segédke-
zik.

A Magyar Honvédség Bakony 
Harckiképző Központ állományá-
nak katasztrófavédelmi készen-
létbe helyezését követően a ki-
jelölt erők Kolontár és Devecser 
térségébe települtek, felkészülve 
a lakosság evakuálására, szállítá-
sára. A katonai szervezet elsődle-
gesen az evakuáláshoz szükséges 
személyszállító buszokkal, vala-
mint terepjáró tehergépkocsik-
kal vett részt. Elmondásuk szerint 
az ottani helyzetet nem lehet le-
írni, át kell élni. Az ott élők jö-
vőképe a teljes kilátástalanság, 
tanácstalanság. Drámai a hangu-
lat, egy élet munkáját elveszíte-
ni másodpercek alatt, egy élette-
ret megsemmisülni látni, az em-
lékekről örökre lemondani, több 
mint megfogalmazható látvány. A 
katonai erők jelenleg is a térség-
ben tartózkodnak és továbbra is 
részt vesznek az utómentési mun-
kálatokban. Feladataik a térség-
ben lakók ingatlanjainak és meg-

maradt ingóságainak mentése, a 
romeltakarítási munkákban való 
részvétel és a szennyezett anya-
gok biztonságos tárolókban való 
elhelyezése.

A Polgári Védelmi Kirendeltség 
munkatársai heti váltásban vesz-
nek részt a kimenekítési, védeke-
zési és kármentesítési munkálatok 
irányításában. Antóni Miklós pv. 
alezredes, kirendeltségvezető nyi-
latkozott a helyszínről lapunknak: 

– Úgy gondolom, hogy az itt élő 
emberek türelmetlensége teljesen 
természetes, mert a házak és kör-
nyékük kitakarítása néhány helyen 
még folyamatban van, illetve egyes 
házaknál, melyeket teljes mérték-
ben elöntött az iszap, még meg sem 
kezdődött. Ennek oka, hogy nem 
született döntés arról, mely házak 
lesznek ledózerolva. Nyilvánvaló, 
hogy felesleges azon házak kitakarí-
tása, melyeket két hét múlva lebon-
tanak. Az itt élők szempontjából 
viszont jogos igény az, hogy tud-
ják, mi lesz velük, hol fognak lakni 
a jövőben. Egyáltalán nem egysze-
rű döntést hozni arról, kinek a háza 
menthető meg, kiét kell lebontani. 
Folyamatosan zajlik a károk felmé-
rése a biztosítók, illetve a kijelölt 
építész szakemberek segítségével. 

Az alezredes hozzátette, a ka-
tasztrófavédelem egészen addig a 
helyszínen marad, míg a teljes la-
kosság elhelyezése megoldódik.

 BalÁZs KIttI

Önkormányzatunk is támogatja 
az iszapkárosultakat

Az október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen számolt 
be Talabér Márta polgármester arról, hogy Várpalota város hozzá-
járult a vörös iszap okozta károk felszámolásához munkaerő bizto-
sításával: az elmúlt két hétben naponta mintegy negyven ember 
vett részt a helyszínen a tragédia mentesítésében. A Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálattól érkezett egy felhívás, amelyben arra kérik 
az önkormányzatokat, hogy fél évre vállalják az albérleti költségeit 
egy-egy olyan családnak, amelyik úgy dönt, hogy elköltözik a vörös 
iszap sújtotta vidékről. A képviselők már eddig is tettek felajánlást 
az iszapkárosultak megsegítésére, a testületi ülés során egyhangú-
an elfogadták, hogy csatlakoznak a felkéréshez, és támogatják egy 
család fél éves albérleti díját.

több szerVezet Várpalotai egysége Vett és Vesz részt a mentésben és a KárelHárításban
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Könnyûzenei lexikon

1993 tavaszán egy várvölgyi kirándulás során, az erdő mélyén 
fogalmazódott meg az a kényszerű felismerés, hogy zenekart kell 
alapítani, mert Navigare necesse est. (Hajózni muszáj.) Így jött lét-
re a Makai Gábor – szólógitár,  Farkas Andor – ritmusgitár,  Kaszás 
Gábor – basszusgitár, Antal Ferenc – dob alkotta Summer Kitchen. 
Ekkor még csak énekes nélkül, s így próbáltak egy évig egy nyári 
konyhában (Nomen est omen. A név kötelez – bár valójában fordítva 
volt, mert Antal Ferenc dobos Rózsakút utcai házuk nyári konyhája 
lett az együttes névadója és a rock and roll házi szentélye. Special 
thank’s Marika néni  and Feri bácsi!). 1994 nyarán találták meg Likó 
Marcell énekest. Így kiegészülve már színpadra léphettek.  Csak fel-
dolgozásokat játszottak: Elsősorban Nirvánát (a koncertműsor mint-
egy huszonöt számából húsz Nirvána volt), rock and rollt külföldi (4 
Non Blondes) és magyar együttesektől (Hungária). De úgy feltur-
bóztak néhány Beatles-számot és például Halász Judit  Micimackó-
ját, hogy a színpad előtti tömegben elvegyülő rock and roll sztár 
megnyalta volna mind a tíz ujját. Sőt még  a mellette álló ujjait is.

No, végre 1994 telén a Thuri gimnáziumban mutatkozott be a 
Summer Kitchen a Turul előzenekaraként. Beindult a gépezet: elkez-
dődött hát a koncertezés. Többnyire az Alagsorban, s az ekkor még 
létező KISZ-házban léptek fel. 1995 októberében aztán Likó Mar-
cell távozott a zenekarból, átment a Turul együttesbe. A Summer 
Kitchen szerkezetileg átalakult: Kaszás Gábor basszusgitáros éne-
kes-ritmusgitáros lett, Farkas Andor ritmusgitárosból basszusgi-
táros. Ezt a felállást próbálták 1996 tavaszáig. Ekkor csatlakozott 
Tamás Gábor trombitás. Ebben a tagi összeállításban azonban már 
nem koncerteztek, mert az első ilyetén fellépésüket már Nagy „I” 
néven jegyezték. De ez már egy másik történet…

 
Tagok
Likó Marcell – ének
Makai Gábor – szólógitár
Farkas Andor – ritmusgitár
Kaszás Gábor – basszusgitár
Antal Ferenc – dob

Felhívás
Várjuk azon régi és mostani együttesek jelentkezését, akik valaha 

Várpalotán könnyűzenei tevékenységet folytattak. 
E-mail: palotaihirnok@gmail.com, telefon: 30/259-8142

summer Kitchen

Virágokkal 
elhalmozott város
a Virágos városért mozgalom ér-
tékelésére és a díjkiosztóra ke-
rült sor október 26-án, a műve-
lődési házban. a verseny évek 
óta meghirdetésre kerül, nyo-
mán egyre virágosabb a váro-
sunk, egyre szebbek a házak, 
kertek, és egyre fontosabb az 
emberek számára a virágzó-zöl-
dellő környezet. 

Orosz László, a Városszépítő és 
-Védő Egyesület vezetőségi tag-
ja, a pályázat felelőse köszöntötte 
a verseny résztvevőit és a támo-
gatókat, Jákli Tivadart az önkor-
mányzat, Helt Tamást, a közüze-
mi kft. részéről, Maternik Zsoltot, 
a Liget Sziget Faiskola és Rotter 
Ádámot, a Rotter Kertészet veze-
tőjét, majd értékelte a versenyt. 

15 éve annak, hogy az egyesü-
let elindította a Virágos városért 
mozgalmat. A cél az volt, hogy a 
városban a kertes és emeletes há-
zakban lakók, az intézmények és 
vállalkozások tegyenek a környe-

zetük szépítéséért, a virágosítá-
sért, a tiszta környezet megte-
remtéséért, nem csak a saját, ha-
nem az ott lakó közösség örömére 
is, és a város utcáin a járókelők 
elé kellemes látvány táruljon. Az 
évek alatt népszerűsödött a moz-
galom, sokan jelentkeztek a szer-
vezet felhívására, és egyre job-
ban meg is látszódott a városon 
a szépítés szándéka. Ebben az év-
ben 98 jelentkező indult. A ker-
tes ház kategóriájában 44, eme-
letes házak 45, intézmények 5 és 
a vállalkozók részéről 4 volt a je-
lentkezők száma. Az értékelés úgy 
zajlott, hogy a nyár folyamán az 
egyesület részéről három csoport 
végiglátogatta a jelentkezőket, 
egy időben, hogy egyenlő eséllyel 
indulhassanak a résztvevők. A díj-
átadás során Orosz László és a tá-
mogatók átadták az okleveleket, 
vásárlási utalványokat és törzsvá-
sárlói kártyákat a versenyzőknek.

GÁGó

elõadás a görög katolicizmusról
a Keresztény értelmiségiek szö-
vetsége várpalotai szervezete 
elkötelezett az ökumenizmus 
iránt. ennek fényében az elkö-
vetkező időszak folyamán elő-
adás-sorozat formájában mutat-
ják be a történelmi egyházakat, 
bepillantva azok szertartásaiba, 
szokásrendszerébe, ünnepeibe. 

A meghívott egyházi képvise-
lők sorában elsőként dr. Mosoly-
gó Péter görög katolikus lelkész, 
a veszprémi szórvány lelkészség 
papja látogatta meg a KÉSZ szer-
vezetét. A nagyszámú érdeklődő 
előtt tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást A keleti keresztény-
ség, mint a magyar kultúra szer-
ves része címmel. Mosolygó Pé-
ter a 2007-ben létrejött veszpré-
mi szervezőlelkészség vezetője, 

parókusa, akinek már édesapja is 
görög katolikus pap volt. A lelkész 
hajdúdorogi, majd budapesti szol-
gálatai után került Veszprémbe, 
ahol nem volt számára ismeretlen 
a latin szertartású környezet.

Az előadó beszélt arról, hogy a 
keleti kereszténység milyen módon 
hatott a magyar történelemre és 
kultúrára. Történelmi visszatekin-
tést nyújtott az ortodox és a római 
katolikus egyház szétválásáról, va-
lamint arról az időszakról, amikor a 
görög ortodox egyház egy része uni-
ót kötött a római katolikus egyház-
zal az 1570-es évek végén, és létre-
jött a görög katolikus egyház. Szép 
és érdekes téma a görög katolikus 
és az ortodox ikonábrázolás, amely 
jelképrendszerét elemezte figyelem-
felkeltő előadásában a lelkész. 

sZ. F.



[ 2010. november 4. ]14

Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

30/259-8142
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 18-án 

jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: november 13., 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.: 30/259-8142

Hagyatékot
– régi bútort, paraszti, polgári bútorzatot, lakáskiegészítôket 

(fogas, csillár stb.), használati tárgyakat, könyvet, 
porcelánt, mûszaki, katonai régiségeket vásároLNék 

30/259-8142

MEGVÁLTOZOTT!!!
Hirdetésfelvétel új telefonszáma: 

30/259-8142

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

TELjES körÛ
NyOMdAI SZOLGÁLTATÁS

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

vspnyomda@freemail.hu
30/630-4362, 30/640-2173

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

Ingatlan
Várpalotán város központban 4. emeleti 

hőmennyiségmérős, panorámás panel  
lakás eladó. Érd: 06/30/2379416

szilvásváradon a központban, de csendes 
helyen kétbejáratú, két generációnak, 
vendéglátásra, cég-, önkormányzati üdü-
lőnek is alkalmas 1200 nm területen fek-
vő 133 nm-es, gázkonvektoros ház eladó. 
4 szoba, 2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, 
kandalló, gardrobe, kamra, pince, fúrt 
kút. Érdeklődni lehet:  30/260-1208

 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, rétet vásárolnék. 20/291-
2649

Várpalota belvárosában  főépületben 38 
nm-es földszinti  összkomfortos lakás, 
bútorozva vagy anélkül 5,5 millió Ft-
ért eladó. 30/322-3796

Várpalotán sürgősen eladó magasföldszinti, 
erkélyes garzon. Buszpályaudvar, bevásár-
lóközpontok  2 percre. Tel.: 30/616-0474

Pétfürdői 2 szobás +tetőteres iker családi 
ház eladó vagy várpalotai városközponti 
2 szobás lakásra cserélhető értékegyez-
tetéssel, valamint péti szőlőhegyen 
zártkert 730 nm-es+faház, víz, villany, 
gyümölcsöaael eladó. 30/452-1839

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

lakástakarék új divíziójába területi ve-
zetőt keres. 70/571-4356, 8000vz@
gmail.com

Másodállást keres? Piackutatásra vá-
rom agilis munkatársak jelentkezését. 
Varsanyi8000@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

angol nyelvtanár tanítást és korrepetálást 
vállal Várpalotán. Érdeklődni: 30/467-
6728

Vegyes
Villanyszerelő pótvizsgára felkészítő ta-

nárt keresek. Várpalotán és környékén. 
30/910-5097

Idősek, betegek masszírozását, kimozga-
tását vállalom. Lazító masszázs min-
denkinek. Házhoz megyek. Érd: 06-
20/9862-103 

eladó whirpool elöltöltős mosógép, 4 
db acélfelni gumikkal (Daewoora). 
70/269-9170

Hagyatékot, régi bútort, paraszti, polgári 
bútorzatot, lakáskiegészítőket (fogas, 
csillár, óra, porcelán stb.), használati 
tárgyakat, könyvet, iratokat vásárol-
nék. 30/259-8142

energiaköltségeinek 35-75%-át meg ta ka-
rít hatja!Ugye nem hiszi. Akkor ne hív-
jon. 70/571-4356

VillanYPáSztor
3 km-ig terhelhető
    Hálózati 
    Üzemre

    Bruttó 
    19 800 Ft

tel.: 06-88/454-914, 06-30/307-1437, 
06-30/214-76-77

elektro Start SzakÜzlet 
8181 BerHida, Szabadság tér 15.

Villanypásztor • eb-őr • kutya-riasztó-
kiképző • kártevőriasztó (patkány, 

egér, vakond stb.)

www.villanypasztorok.hu
villanypasztor@invitel.hu

igénY Szerint utánVéttel iS Szállítunk!

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 8-17-ig
Szombat: de: 8-12-ig

a kÖrForgalomnál 
Berhida, Szabadság tér 15.

Higiénia 
SzakÜzlet

mindennaPi
!! Higiénia !!
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elmaradt 
a kézilabdázók 

bravúrja

Várpalotai Bányász sK– 
tatai Hac 25:32 (12:16)

Nemzeti ünnepünkön a fordu-
ló előtt még második helyen álló 
Bányász a listavezető Tata együt-
tesét fogadta. A hazai szurkolók a 
nemzeti és a klub színeket ötvö-
ző óriászászló kihúzásával járul-
tak hozzá a rangadó körítéséhez. 
A mérkőzésen Soha Gergő eltiltás 
miatt nem állhatott a palotai csa-
pat rendelkezésére, ami alaposan 
leszűkítette az együttes lehető-
ségeit. A VBSK remekül kezdte a 
találkozót 7:3-ra elhúzva ellenfe-
létől. A bajnoki címre hajtó ven-
dégek azonban hamar fordítottak 
és    8:9-nél már vendégelőnyt 
mutatott az eredményjelző. A fél-
idő hátralévő részében a rutinos 
játékosokból álló, és fizikai fö-
lényben lévő vendégek növelték 
előnyüket, így négygólos tatai 
előnnyel vonultak a csapatok pi-
henőre. A Várpalota támadójátéka 
ezúttal is rendkívül gyenge volt, 
a nyitott védekezés sem működött 
megfelelően, és a mai napon a ka-
pusok között is nagy különbség 
mutatkozott az ellenfél javára. A 
második félidőben, amikor kilenc 
góllal meglépett a vendég együt-

tes, félő volt, hogy a fiatal palotai 
gárda esetleg beleszalad egy na-
gyobb arányú vereségbe. A hajrá-
ban azonban sikerült kissé szépí-
teni az eredményen, ám így is si-
ma és teljesen megérdemelt tatai 
győzelemmel zárult a találkozó. A 
Bányász legjobb dobói: Molnár 9, 
illetve Mazák 7 találattal voltak. A 
vereséggel a tabellán a negyedik 
helyre visszacsúszó palotaiak leg-
közelebb az újonc Százhalombat-
tához látogatnak, majd november 
13-án 18 órakor a bányászrangadó 
keretében az ötödik helyen álló 
Komló gárdáját fogadják.

Az ifjúsági mérkőzésen: VBSK–
Tata 31:28.

solymári sc– 
Várpalotai Bányász sK 

24:33 (10:19)
A Magyar Kupa 3. fordulójában 

a sokáig PEMÜ SE néven az élvo-
nalbeli bajnokságban is szereplő 
Solymár együtteséhez látogatott 
a VBSK csapata. A palotaiaknak 
nem okozott gondot a harmadosz-
tályú ellenfél legyőzése, különö-
sebb erőlködés nélkül jutottak be 
a legjobb 16 közé.

BércZes VIKtOr

a Várpalotai szurKolóKon ezúttal sem múlott

Gálamûsor 
az iszapkárosultakért

Jótékonysági gálát rendezett a 
Queen Dance tse október 22-én 
a Jó szerencsét Művelődési Köz-
pontban a vörösiszap károsultak 
megsegítésére.

Kovácsné Csapó Zsuzsanna, a 
tánccsoport edzője, koreográfusa 
beszélt a rendezvény hátteréről: – 
Másfél héttel a gála előtt pattant 
ki a fejemből a rendezvény ötle-
te. Még aznap lefixáltuk a termet, 
konzultáltam az egyesületekkel a 
fellépést illetően, és szerencsére 
mindenki elsőre igent mondott, 
így gyakorlatilag másnapra már az 
egész műsor összeállt. A technikai 
háttér és a reklám megszervezésé-
ben nagy szerepe volt Simon Pé-
ternek és az ifjúsági ház dolgozó-
inak, amiért nagyon hálás vagyok. 
Köszönetemet fejezném ki továb-
bá a részt vevő csoportoknak is!

A telt házas rendezvényen részt 
vettek önkormányzati képviselők, 
helyi tisztségviselők, civil szerve-
zetek képviselői, valamint helyi és 
környékbeli lakosok. Talabér Már-

ta polgármester asszony köszön-
tötte a jótékony közönséget, majd 
elmondta, a belépőkből és támo-
gatójegyekből befolyt teljes ösz-
szeget a Juhász család megsegí-
tésére fordítják. A család sajnos 
nem tudott jelen lenni a rendez-
vényen, mert az anyuka és gyer-
meke is kórházban lábadozik. Azt 
este zárása nagyon meghatóra si-
keredett, minden fellépő egy szál 
gyertyával felvonult a színpadra 
Michael Jackson We are the world 
című számára. Simon Péter műsor-
vezető meghatódottságában nem 
is tudta elmondani a gála végé-
re szánt idézetet. A befolyt teljes 
összeg – 145 000 Ft – utalása a 
műsort követően megtörtént.

A jótékonysági gálán fellé-
pett a DSE Unió Fitness csapata, 
Crystal Fitness SE, a Golding TSE, 
az Aerofit Aerobic Csoport, a Kö-
lyökvár Óvoda Micimackó csoport-
ja, Dominek Anna a Petőfi Szín-
háztól, a Ri-Sza Dance Club, vala-
mint a Queen Dance TSE.

BalÁZs KIttI

a mesék birodalmában

a nepomuKi KatoliKus isKola diáKJai VittéK el a pálmát a műVelődési Házban megren-
dezett meseVetélKedőn, a másodiK Helyet a bán aladár, a HarmadiKat pedig a Vásár-
Helyi tagisKola Csapata nyerte. szeptember 30. a nagy mesemondónK, benedeK eleK 
születésnapJa öt éVe a népmese napJa is egyben, ez adott alKalmat arra, Hogy Csu-
Hébábú-Készítő JátszóHázzal, tánCHázzal, meseHallgatással egybeKötött meseVetél-
Kedőt szerVezzen a Város érdeKlődő KisisKolásainaK. a benedeK eleK életéről szóló 
totóVal, találós KérdéseKKel, mesefelismerést tartalmazó VersenyfeladatoKKal Kel-
lett megbirKózniuK a Verseny résztVeVõineK.



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 november 1-tõl 30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõek.

Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 
Nyitva: P: 9-17 óráig

Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 
Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12

F e l h í v á s
Tisztelt várpalotai Polgárok!

Várpalota Város Önkormányzata mélységes együttérzé-
sét fejezi ki a kolontári és devecseri vörösiszap áldozatai 
és családjai iránt. Nagyon fontosnak és kötelességünknek 
tartjuk a gyors és hatékony segítségnyújtást. Ennek érde-
kében összefogásra szólítjuk fel Várpalota és térségének 
valamennyi lakosát. Kérem, szíveskedjen lehetőségeihez 
mérten anyagi támogatást nyújtani a katasztrófa sújtotta 
térség számára.

Felajánlásaikat a Várpalota Város Önkormányzata által 
megnyitott elkülönített számlaszámra várjuk: Raiffeisen 
Bank: 12081000-00115409-04700005 – „A vörösiszap 
áldozatainak megsegítése”.

Továbbá várjuk olyan önkéntesek jelentkezését is, akik a 
katasztrófa sújtotta területen részt vennének a helyreállí-
tási munkákban. Amennyiben Ön segítene, akkor adatait, 
elérhetőségét szíveskedjen eljuttatni Nagy erika szociális, 
egészségügyi és szegényügyi szakreferens részére telefo-
non a 30/8152547 számra vagy e-mailben a nagy.erika@
varpalota.hu címre.

Várpalota Város Önkormányzata


