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Lefújták a szocialista kormány 
újabb rémisztô ötletét, amely sze-
rint minden ingatlanra kivetették 
volna az adót, a kétmilliós viskótól 
a cifra palotákig – értékarányo san. 
Az átlagos, 15 millió fo rin tot érô 
lakás után évente 37 500 forintot 
kellett volna fizetni 2010-tôl. Az 
országos felhördülés után vissza-
koztak, pláne, hogy a Fidesz beje-
lentette, ha megnyerik a választá-
sokat, eltörlik az ingatlanadót. 

Most ott tartunk, hogy már csak 
a harmincmillió forint fölötti in-
gatlanok után javasolnak ingat-
lanadót szedni. Tehát már megint 
a víz alá szorított, lecsúszó kö-
zéposztály akadt fenn a szûrôn. 
Már megint a kispénzen tartott 
közhivatalnokokon és köz tiszt vi-

se lô kön, a haza napszámosain a 
sor, hogy megmentsék a piszokul 
eladósodott, elkormányozott, 
meg     csalt, meglopott hazát. Azo-
kon az embereken a sor, akik szor-
galmasan, a két kezükkel, roko-
nok, barátok segítségével hitelre 
tisz tességes házat építettek, jó 
he lyen, akkorát, hogy elférjen 
ben ne két-három generáció is 
együtt, szülôk, nagyszülôk és gye-
rekek. Na, most ezek a jó emberek, 
a haza támaszai fizethetnek majd, 
ha tudnak, ha lesz mibôl, ha lesz 
még munkájuk, nyugdíjuk. Nem 
szá mít, hogy ôk adózott jö ve de-
lembôl építettek, most még egy-
szer megadóztatják ôket, csak 
azért, hogy a fekete gazdaságban 
és off-shor cégekben meggazda-

godott huncutok is bedobjanak 
valamit a közösbe. 

Hiába jön most az új pénzügymi-
niszter a nyugat-európai példák-
kal, hogy ott is van ingatlanadó. 
Igen ám, csakhogy ott mások a jö-
vedelmi viszonyok, ott a munkát, 
pláne a magasan kvalifikált munkát 
megfizetik, s vannak bérlakások. 
Magyarországon az ingatlan a 
többség egyetlen vagyona, amiért 
egész életében dolgozott. S most 
ezt javasolja Bajnai miniszterelnök 
úr eladni?! El lehet adni az ingat-
lant, amelyiket nem bírják fenntar-
tani – nyilatkozta. Na ne mondja? 
Kótyavetyéljék el az egyetlen va-
gyonukat, adják el a nagy kínálat 
miatt nyomott áron az ingatlanpia-
ci hiénáknak, akik készülhetnek az 

újabb nagybevásárlásra? Ezek a la-
kások a lecsúszó, víz alá szorított 
családok, a gyermekek és unokák 
aranyfedezetei. Hogy az érzelmi 
kötôdésrôl most ne is beszéljünk. 
Most még ezt is el akarják venni 
tôlük? Nem volt elég a nemzeti va-
gyon kiárusítása, most már az em-
berek magánvagyona is kellene? 
Felháborító, hogy az ország vezetôi 
a társadalomra akarják hárítani a 
pénzügyi, gazdasági kudarcokért a 
felelôsséget. Ördögi játszma ez, 
vagy legalábbis totális érzéketlen-
ség az önmagát szocialistának 
nevezô kormány részérôl. De néz-
zük a dolgok pozitív oldalát. Lehet, 
hogy ez a húzás végre fel fogja 
ébreszteni az országot?

BALASSA GELLÉRT

Ördögi játszma az ingatlanokkal
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Véleményüket várjuk sms-ben a 70/514-8314!

Drótposta
Jó lenne, ha az autósok alkalmaznák a jobbkéz-szabályt a Loncsosban is, és 
elsôbbséget adnának, mert eddig nem tapasztaltam. Csak a száguldást, mert 
egyenesen mennek! 20/562-9707
Remélem a tési-dombi  lámpaoszlopokon is lesznek virágok, mint tavaly. Na-
gyon szépek voltak így az utcák. 20/427-3274

Eljön 
a Vigasztaló

„Amikor elérkezett pünkösd nap-
ja, ugyanazon a helyen mind nyájan 
együtt voltak. Egyszerre olyan zú-
gás támadt az égbôl, mintha csak 
heves szélvész közeledett volna... 
Majd lángnyelvek jelentek meg ne-
kik szétoszolva, és leereszkedtek 
mindegyikükre. Mindannyiukat el-
töltötte a Szent lélek...” (Aposto-
lok Cselekedetei)

Pünkösd ünnepe mélyen érinti 
az emberiség létét, hiszen ben-
ne tárul fel a Szentháromság tit-
ka, ekkor mutatja meg az Istenfiú, 
hogy milyen kapcsolat van ô és 
Atyja között. Az itt megnyilvánu-
ló szeretet olyan hatalmas, hogy 
külön isteni személy a Szentlélek-
ben. Ez a szeretet képezôdik le a 
hétköznapjainkban, minden em-
beri szerelemben, barátságban, 
az anyai és a gyermeki szeretet-
ben. Ha nem lenne az Isten Szent-
háromság, nem létezne a Lélek, az 
emberi lét a szeretet nélkül értel-
metlen, vigasztalan, boldogtalan 
és rideg lenne.

Jézus Krisztus pünkösd napján 
nemcsak megmutatta, honnan for-
rásozik a szeretet, hanem át is ad-
ta az embereknek a képességet ar-
ra, hogy megéljék azt, és hirdessék 
a világban. Akár tudja az ember, 
hogy az életében jelen lévô szeretet 
a pünkösdkor megnyilvánuló isteni 
Lélek, akár nem, a szeretetre indító 
képesség mûködik benne.  Pünkösd 
az az ünnep, amelyben újra és új-
ra átélhetjük: az Isten vigasztalást 
küld az életünkbe Szentlelke által. 
Ezzel a nappal teljesedik ki a hús-
vétkor történt feltámadás és a negy-
venedik napon megvalósuló menny-
bemenetel, vagyis az egész krisztu-
si hit, melyet ötven napon át ünne-
pel a kereszténység. Pentekoste gö-
rög szó, az ötvenedik napot jelenti, 
ebbôl származik a magyar pünkösd 
szavunk is, kiemelve azt a lénye-
get, hogy a pünkösd ünnepe nem 
különálló esemény, hanem lezárja, 
beteljesíti a feltámadás húsvéti tit-
kát: a Szentlélek a feltámadásban 
megdicsôült Krisztus ajándéka.

GÁGó

Helyreállítják 
a lôtér élôvilágát
Ötéves környezetvédelmi pro-
jekt keretében, uniós támoga-
tással, összesen 2,239 millió 
eurós (mintegy 630 millió fo-
rint) költséggel helyreállítják 
az eredeti élôvilágot a honvéd-
ség várpalotai központi lô te-
rén.

 
Ezt Csák Gábor vezérôrnagy, a 
Honvédelmi Minisztérium Inf-
rastruktúra Ügynökségének ve-
zérigazgatója közölte a minap an-
nak kapcsán, hogy Sólyom Lász-
ló köztársasági elnök a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkban aznap 
kezdôdött látogatása során meg-
tekintette az öskü–hajmáskéri ka-
tonai gyakorlóteret is.

A vezérôrnagy kifejtette, hogy 
a környezetvédelmi projekt cél-
ja a lôtér élôvilágának helyreál-
lítása. Ennek keretében a gya-
korlótéren felszámolják a már 
nem használt katonai létesítmé-
nyeket, továbbá a területen nem 
ôshonos növényzetet az eredeti 
élôhelynek megfelelô lombos nö-
vényzettel váltják fel. Ez a gya-
korlatban többek között azt je-
lenti, hogy fenyôfákat vágnak ki, 
és helyettük molyhos tölgyet te-
lepítenek.  

A program része továbbá egy 
olyan tûz vé del mi rendszer kiépí-
tése is, amellyel a gya  kor la -
tok során esetlegesen ke let-

ke  zô tüzek megelôzhetôk, il-
let ve gyorsan elolthatók.  
Csák Gábor elmondta, hogy a 
Hon védelmi Minisztérium a nem-
zeti parkkal és a Veszprémi 
Erdôgazdasággal közösen indult 
az uniós pályázaton, amelyen 1,59 
millió eurós összeget nyert el. 

A projektet koordináló honvé-
delmi tárca  hetvenezer eurónak 
megfelelô önrésszel járul hozzá a 
megvalósításhoz, és a konzorcium 
másik három tagja szintén vállalt 
önrészt. Megemlítette, hogy a 
konzorciumnak tagja az Aquaprofit 
Zrt. is, továbbá a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium társ-
finanszírozóként 55 ezer eurónyi 
összeggel támogatja a projektet.  
A vezérôrnagy közölte azt is, 
hogy az unióval a támogatási 
szerzôdést tavaly decemberben 
írták alá. 

Az idén februárban megkötöt-
ték a konzorciumi megállapodást 
is, amely rögzíti az ötéves prog-
ram konkrét feladatainak üteme-
zését, továbbá a finanszírozás, a 
közbeszerzések részleteit. 

A végrehajtás nem látvá-
nyos része már elindult, jelenleg 
anyagbeszerzések és a kivitelezé-
sek elôkészítése folyik, de a nyá-
ron már a helyreállítási munkák is 
megkezdôdnek. 

B. J.
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Szabadidôközpontot terveznek
A Marathon Tömegsport és 
Környezetvédô Egyesület ötlete 
és tervei alapján sza bad idô köz-
pont létesülne az alsóvárosban, 
mely kedvezô lehetôséget te-
remtene a zöldövezeti környe-
zetben a lakók pihenésére, szó-
rakozására. 

A témában tartott lakossági tá-
jékoztatót  Jákli Tivadar, a 8. szá  mú 
választókörzet egyéni képviselôje 
Méreg József, az egyesület elnö-
ke részvételével. A Marathon Tö-
megsport és Környezetvédô Egye-
sület kutyás szakosztálya számá-
ra szükségessé vált egy megfelelô 
terület kialakítása kutyakikép-
zés céljából, ez volt az alapöt-
let a szabadidôközpont tervei-
hez – tudhatták meg a résztvevôk 
Méreg József beszámolójából. A 
szabadidôpark a lakosság számá-
ra ingyenesen nyitná meg kapu-
it, hogy a helybeliek kikapcsoló-
dását, szórakozását szolgálja.  A 
jelenleg elhanyagolt állapotban 
lévô terület tereprendezése után 
pince és hozzá kapcsolódó sza-
badtéri színpad építésére kerülne 

sor, ahol különféle rendezvénye-
ket, író-olvasó találkozókat, ze-
nés programokat lehetne tarta-
ni – tájékoztatta a lakókat Méreg 
József. A tervekben szerepel még 
játszótér, zöldövezet, állatsimo-
gató kialakítása, és kisebb fahá-
zak felállítása is. A Dankó utcánál 

kijelölt terület egészen a vasútig 
húzódik, a lakóházakon túl len-
ne a kutyák számára kialakított 
rész, ahol kulturált körülmények 
között mûködhetne a tervezett 
kutyakiképzô. 

Az érdeklôdôk közül volt, aki ne-
hezményezte, hogy kutyakiképzô 

létesüljön a családi házas övezet-
ben, de Jákli Tivadar és Méreg Jó-
zsef megnyugtatta a lakókat, hogy 
a kutyák számára a város szélén, 
egészen a vasútnál lenne kijelölve 
a terület, ezenkívül hetente mind-
össze néhány órát venne igénybe a 
kutyás program. Az erre vonatkozó 
jogszabályok áttekintése megtör-
tént, készültek elôzetes látvány-
tervek, melyeket meg is tekinthet-
tek a megjelentek.

A szabadidôközpont tervét a 
városrész képviselôje felkarolta, 
és azzal a céllal hívta össze a la-
kossági tájékoztatást, hogy min-
denkinek legyen lehetôsége el-
mondani, ütköztetni a vélemé-
nyét a témát érintôen. A tervet 
ezek után Jákli Tivadar az önkor-
mányzati képviselô-testület má-
jusi ülésén terjeszti elô, hogy an-
nak elfogadása, valamint a terület 
egyesületnek való átadása után 
sor kerülhessen a beruházás anya-
gi hátterét biztosító pályázat be-
nyújtására, és végül megvalósul-
hasson a lakók számára hasznos 
szabadidôközpont.

GÁGó ANITA

Méreg József és Jákli Tivadar TáJékozTaTTa az alsóvárosi fóruM részTvevôiT

valaMikor Tizenegy víziMaloM MûködöTT inoTán

Felújítják a vízimalmokat Inotán
Az inotai Helytörténeti Társaság 
megalakulásakor felvállalta, 
hogy a település épített és ter-
mészeti kincseit, hagyományait 
feltérképezi, és igyekszik meg-
védeni, felújítani azokat a mára 
gyökereket vesztett világban.

Ennek fényében szervezte meg 
a társaság Gerebicsné Barna Gab-
riella, a szervezet vezetôje irányí-
tásával az inotai vízimalmok és a 
hozzájuk kapcsolódó helyek meg-
ismerésére, bemutatására irányu-
ló izgalmas túrát egy meleg máju-
si napon. A részt vevô családok, 
felnôttek érdeklôdéssel hallgat-
ták a túravezetô Inota múltját 
felidézô beszámolóját a kirán-
dulás során, mely a társaság ál-

tal már elôzôekben megtisztított, 
úgynevezett mesterkúttól indult. 

Tizenegy vízimalom mûködött 
Inotán az elmúlt századokban a 
település több folyóvize mellett, 
nagy része mára csak nyomok-
ban lelhetô fel, de idôs inotai la-
kosok elbeszéléseibôl és megma-
radt korabeli fényképekrôl még 
felidézhetôek az emlékek a ví-
zimalmok fénykorából. Így is-
merkedhettek meg a kirándulás 
résztvevôi a malmok múltjával, 
megtudhatták, hogy a szintén ôsi 
idôk óta létezô inotai tó mögöt-
ti két malomtól kiindulva, a falu 
másik végéig, a 8-as fôúton túli 
két malomig hol is helyezkedtek 
el, hogy mûködtek ezek az épüle-
tek, és felelevenítôdtek a korabeli 

tulajdonosok, molnárok nevei is. 
Két malom még ma is áll, nagy-
részt ép állapotban, a társaság 
egyik célja éppen arra irányul, 

hogy legalább ezek egyike felújít-
va megtekinthetô lehessen, és 
így nyújtson ismeretet Inota ôsi 
múltjáról a jövô nemzedékének.
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Az ezredforduló óta zajlik az új családjo-
gi szabályozás és az új Polgári törvénykönyv 
megalkotása hazánkban. A változtatásokra 
nagy szükség lenne, mert a jelenleg hatályos 
jogszabályi környezet sok esetben egyáltalán 
nem felel meg a megváltozott gazdasági és 
társadalmi körülményeknek, és sok helyen el-
avult szabályokat tartalmaz. Mind a családjo-
gi kódex, mind a jelenleg hatályos Ptk. az ’50-
es évek végén készültek, és a több száz mó-
dosítás során agyon toldozták-foldozták már 
ezen szabályokat.

Az új Ptk. kódex 2001 óta készül, több száz 
vita, tanulmány, szakértô bevonásával, mos-
tanra már közel elfogadható állapotba került, 
és reméljük hamarosan a gyakorló jogászok, 
jogalkalmazók is használhatják majd az ítélke-
zés és más munka során. Lényeges dolog,hogy 
amíg a mostani családjogi kódexünk nincs 
benne a Ptk.-ban, hanem egy külön törvény, 
addig az új családjogi törvény már az új Ptk.-

ban lesz megtalálható, a  második könyvként. 
Az egységes szerkezet véleményem szerint 
sokkal átláthatóbb és logikusabb lesz, ered-
ményesebben lehet majd dolgozni vele.

Az új kódex az idôk szavát követve számos 
olyan jogintézményt bevezet majd, amit az ed-
digi szabályok nem, vagy nem megfelelôen tar-
talmaztak. Egyik ilyen példa a bejegyzett élet-
társi kapcsolat, amely az élettársi együttélést 
szinte a házasság szintjére emelné, hasonló 
joghatásokkal ahhoz. (Lehet rajta vitatkoz-
ni, hogy ez jó-e vagy sem, ez a cikk nem errôl 
szól, pusztán megállapítom a tényt.) De, hogy 
ez mennyire problémás téma, mi sem jelzi job-
ban, mint hogy egyszer kikerül, egyszer bekerül 
a törvény szövegébe, majd megint kikerül. Elvi-
ekben elmondható, hogy a közös névviselés, il-
letve a közös örökbefogadáson kívül az élettár-
si jogviszony gyakorlatilag a házassággal lesz 
egyenértékû. Ez a változás fôleg az élettársi 
vagyonjog területén fontos, mert az élettársi 

vagyonközösségrôl, annak megosztásáról a je-
lenlegi  Csjt.  egyáltalán nem, a jelenlegi Ptk. 
is csak nagyon szûkszavúan beszél, és a bírói 
gyakorlatnak kell hogy hézagpótló legyen, ami 
szerintem nem mindig szerencsés.

Az új szabályozás bevezetésével talán haté-
konyabban lehet kezelni majd a gyermektar-
tásdíjjal kapcsolatos ügyeket, és az eltitkolt 
jövedelmeket is jobban fel  lehet deríteni. 
Tervezik, hogy a tartásdíj-fizetési kötelezett-
séget meghatározott életkorban maximálnák, 
így középiskolás esetében 18, egyetemista 
vagy fôiskolás esetében 25 évben maximálnák 
azon életkort, amíg tartásdíjat kell fizetni a 
gyermek után.

Az új szabályok hatályba lépése után azon-
ban még éveknek kell eltelni, hogy  kiderül-
jön, életképes-e a gyakorlatban ez a törvény-
könyv, de álláspontom szerint a változások 
mindenképpen jó irányba mutatnak.

 IFJ. DR. HARCOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A családjogi szabályozás új útjai

A mangalica sertés a XIX. század-
ban a Kárpát-medencében kialakult 
tipikus zsírsertés. Hazai zsírser-
téseinket, a Szerbiából származó 

Ôshonos háziállataink: a mangalica

szôke Mangalica

a Mangalica húsa koleszTerinMenTes

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

elterjedtebb a szôke mangalica volt, 
de elôfordult a fekete, a fecskehasú, 
a vörös, az ordas, a vadas vagy baris 
színváltozat is. A szôke volt a leg-
gyakoribb, amely nem csak magán-
gazdaságokban, hanem uradalmak-
ban, majd késôbb iparszerû körül-
mények között is megállta a helyét. 
A külterjes tartási viszonyokat jól 
tûrô, jó kondakészségû sertések. A 
mangalicák hizlalva könnyen elérik 
a 200 kg súlyt. Ilyenkor a vágósúly 
csaknem 75%-a fehér áru (szalon-
na, háj, bélzsír). Méltán említik te-
hát a mangalicát a világ egyik leg-
jobb zsírsertésének. Nagyon fontos 
megemlíteni, hogy a mangalica hú-
sa koleszterinmentes.

Újra megalakult a Mangalica - 
 te nyész tôk Országos Egyesülete, 
és megkezdôdött a fellelt példányok 
törzskönyvezése, továbbtenyész-
tése. 

Az elmúlt években ismét meg-
nôtt az érdeklôdés a mangalicatar-
tás iránt. Ôshonos sertésfajtáink 
tenyésztésében egyre többen lelik 
örömüket, de felelôsségük is nagy, 
mert rendkívül fontos a szakszerû, 
fajtatiszta tenyésztés.

HARCOS RICHÁRD

Sumádia fajtával keresztezték, így 
alakult ki néhány évtized alatt a 
mangalica fajta, amelyet több szín-
változatban is tenyésztettek. A leg-
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Megkérdeztük...
Megy nyaralni 

az idén?

Kalauz Gábor tanuló
Nyaram nagy részét munkával 

töl töm, Agárdon vendéglátózom. 
Azért szakítok idôt a nyaralásra, 
bu lizásra is, s ha jól megy, ott le-
szek a veszprémi utcazene-feszti-
válon, és augusztusban a suliból 
néhányan, már negyedik éve, le-
megyünk Vászolyra néhány napra.

Lukácsné Bóka Andrea
kézbesítô

A családdal, két kisgyermekünk-
kel Káptalanfüreden nyaralunk egy 
hetet, szakszervezeti üdülôben, 
de májustól szeptemberig szinte 
minden hétvégén megyünk vala-
milyen rendezvényre, a városban 
és az országban többfelé is.

Gáspár András nyugdíjas
Az idén nyáron nem megyünk 

üdülni. Az eddigi években több 
alkalommal is töltöttünk egy-egy 
hetet meleg vizes fürdôn, amihez 
hozzásegített a pályázat útján 
elnyerhetô kedvezményes üdülé-
si csekk, sajnos, az idén lemarad-
tunk a pályázatról.

 G. A.

a harMadik civilnapon a gyerMekek sporTJáérT egyesüleT kerékpárosTúráT is rendezeTT

Újra civilnap

A Thuri-vár és környéke a hét-
végén megint benépesedett, 
gyermekek és felnôttek ismer-
kedhettek meg és találkozhat-
tak újra a várpalotai civil szer-
vezetekkel és rendezvényeikkel. 
A Várpalota és Kistérsége Civi-
lek Szövetsége harmadszor ren-
dezte meg a civilnapot váro-
sunkban.

Az eddigi rendezvényekhez ha-
sonlóan indult a program, a fel-
sorakozó civil tagok a Jó Szeren-
csét Mûvelôdési Háztól vonultak 
a várhoz az idén nyolcvan éves 
Bányász Fúvószenekar kíséreté-
ben. Újdonságnak számít az elôzô 
évekhez képest, hogy a részt vevô 
közel negyven szervezet nem csak 
a felállított pavilonokban volt 
elérhetô és mutatkozott be, ha-
nem a nap folyamán szerveztek a 

mûködésükre jellemzô programo-
kat is. Ezen a napon került meg-
rendezésre kapcsolódó program-
ként a Bakony virágai megyei szó-
lótáncverseny a mûvelôdési ház-
ban, és rajzverseny a Balkezesek 
Országos Egyesülete és az Em-
berke Egyesület szervezésében. 
Mindez igazán színessé, érdekes-
sé és látványossá tette az idei ci-
vilnapot. 

Nap közben a Városszépítô és 
Védô Egyesület tagjai a várban 
vezettek sétát, az EPE és a Csa-
lán egyesület csapata családi ver-
senyt, a Bakker BMX-bemutatót és 
kerékpáros versenyeket, a Gyerekek 
Sportjáért Egyesület kerékpártúrát 
szervezett. A Marathon Tömeg-
sport Egyesület kutyás bemutató-
val szórakoztatta civil társait, a 
Várpalotai-Pétfürdôi Kertbarátkör 
és a Loncsosi Baráti Kör tagjai be-

mutatták, hogyan kell szakszerûen 
bort kóstolni. A Pedagógiai és 
Pszichológiai Intézet munkatársai 
lovas bemutatót tartottak, a tál-
tosság rejtelmeirôl beszélgettek a 
táltostanítványok, a Trianon Mú-
zeum Alapítvány pedig múzeumlá-
togatásra vitte az érdeklôdôket. A 
civil nap keretén belül távolabb is 
zajlott program, Inotán vízimalom-
túrára invitálta az érdeklôdôket a 
Helytörténeti Társaság. 

A felállított színpadon is 
lehetôségük volt a vállalkozó 
kedvû civileknek bemutatkozni, 
különféle táncokat, teakwon-do- 
és karatebemutatókat élvezhetett 
a közönség, és felhangzottak nép-
dalok, kórusmûvek is. A gazdag 
programot a  Ratass és az Effekt 
együttes koncertje zárta.

GÁGó ANITA

Környezetszépítô program
A Városi Családsegítô Szolgálat 

környezetszépítô programot in-
dított a Dankó u. 16. szám alatti 
önkormányzati bérházban, mely-
nek keretében a kihelyezett csa-
ládgondozó, Ladvenicza Ferencné 
segítségével virágot ültettek a la-
kók. A program elindítása fôként 
annak a többéves kitartó munká-
nak az eredménye, melynek so-
rán Ladvenicza Ferencn a bérház 

lakóit fáradhatatlan kitartással 
és lelkesedéssel a lakóhelyük és 
környékének felvirágoztatására, 
tisztán tartására, a különbözô 
szabadidôs programokban való 
aktív részvételre buzdította. 

Több éve folyamatosan mun-
kálkodik a Dankó utcai bérházak 
és környezetük szépítésén, színe-
sebbé, otthonosabbá tételén. En-
nek keretében az udvar felvirá-

goztatása egyik szívügye, hiszen 
ahogyan ô fogalmazott: közvetlen 
környezetünk tisztasága mindany-
nyiunk közös érdeke.

A Városi Családsegítô Szolgá-
lat a Várpalotai Közüzemi Kft. 
kertészete virágföld- és pa lán-
ta fel ajánlásának is kö szön he tô-
en tudta környezet szépítô prog-
ramjának ezen szakaszát megva-
lósítani. 
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Sárvári Miklósné született Rie-
der Zsuzsanna vagyok. 1956-
ban születtem Várpalotán, itt 
élek családommal azóta is. 

Alapvégzettségem igazgatás-szer -
ve zô, emellett mûvelôdés-szer   vezôi, 
szociális-szervezôi, fel nôtt képzési 
és mûvelôdési menedzseri diplomá-
val is rendelkezem, 2007 óta vagyok 
közmûvelôdési szakértô, a Veszprém 
megyei Napló külsôs újságírójaként 
rendszeresen publikálok.

Férjem épületgépészeti pro-
jekt vezetô. Két lányunk van, Zita 
esztéta és kommunikációs szak-
ember, mûvészeti író, Dóra ne-
gyedéves gimnazista.

Több mint 21 éven át dolgoz-
tam önkormányzati in téz mény ve-
zetôként Várpalota köz mû ve lô dé-
sében rangot és hírnevet szerezve 
városunknak itthon és az ország-
határon túl is. 

Részt vettem hazai és nemzetkö-
zi projektek menedzselésében, pá-
lyázatok megírásában, sikeres le-
bonyolításában. Vezetésem alatt 
komoly kulturális értékek születtek 
Várpalotán, megújultak az intéz-
mények, és felpezsdült a civil élet.

Két éven át a Várpalotai Kistér-
ség Európai Uniós projektjeinek 
menedzselésében vettem részt 
térségi koordinátorként, eredmé-
nyes munkámat ma több nyertes 
pályázat fémjelzi. 

Idôközi önkormányzati választás

Jelenleg Székesfehérvár gyám-
hivatalánál dolgozom elôadó-ve-
zetô tanácsosként, azonban szü-
lôvárosom iránt a mai napig elkö-
telezett vagyok. 

39 éve élek választókörzetem-
ben, az eltelt évtizedek alatt fi-
gyelemmel kísérhettem a Lon-
csos, az Erdôdy Pálffy és Kastély-
domb utcák korábbi fejlôdését, de 
érzékelem jelenlegi hiányossága-
it, problémáit is.

Bizalom és összefogás révén ér-
tékeket teremthetünk! 

A 7. számú választókerület egye-
düli nôi képviselôjelöltjeként ta-
pasztalataimat és tudásomat kör-
zetünk választópolgárainak igénye 
alapján szeretném fejlôdésünk ér-
dekében hasznosítani. 

sárvári Miklósné függeTlen JelölT, az 
Mszp és a várpaloTai liberális egye-
süleT TáMogaTásával

vancsek ferenc függeTlen JelölT

dr. Juhász aTTila, fidesz–kdnp

Vancsek Ferenc vagyok. 1963-
ban születtem Várpalotán egy 
bányászcsalád harmadik gyerme-
keként.

Útépítônek tanultam, majd a 
bá nyánál dolgoztam kilenc évig. 
1994-ben diplomát szereztem, mint 
biológia-testnevelés szakos tanár, 
azóta a Várkerti Általános Iskolá-
ban dolgozom. A környezet- és ter-
mészetvédelem, ezen keresztül az 
életünk jobbításáért való tenni aka-
rás mindig is fontos volt számomra, 
ez indokolta döntésemet: 2000-ben 
másoddiplomás képzésben elvégez-
tem a környezetvédô tanári szakot. 
Azóta én vezetem az iskola környe-
zeti nevelési tevékenységét.

A ’90-es évek vége felé a váro-
sunkat érintô környezeti problémák 
keltették fel érdeklôdésemet. A kö-
rülöttünk felmerülô környezetká-
rosító hatások kivédése érdekében 
több társaimmal együtt 2005-ben 
megalapítottuk az Egészséges Palo-
táért Egyesületet, melynek azóta is 
elnöke vagyok. Egyesületünk célja 
a Várpalotán és kistérségében élôk 
környezet-, természet- és egészség-
védelmi érdekeinek képviselete. 

Korábbi természetvédelmi tevé-
kenységeim: öt évig a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egye-
sület Veszprém megyei csoportjának 
voltam elnöke, és évekig voltam a 
nemzetközi természetvédelmi és or-
nitológiai tábor csoportvezetôje. Ez 

idô alatt több nemzetközi program-
ban is részt vettünk.

Gyermekkorom óta aktívan spor-
tolok. Jelenleg fekete öves karate-

mesterként két csoportnak tartok 
edzéseket. Közben megszerettem a 
futást és az utóbbi években a tájé-
kozódási futást is. Mindkettôt szí-
vesen gyakorlom szabadidômben, 
tanítványaimmal együtt.

1998-ban megnôsültem. Életem 
párjával, Andreával kettô fiúgyer-
mekünket neveljük itt, a Loncsos-
ban. Ôk, a családom jelenti a biz-
tos, nyugodt hátteret munkámhoz.

Terveimrôl szeretném az önök vé-
leményét is kikérni. Ezért szeretném 
személyesen is felkeresni a választó-
körzet lakóit. Amennyiben erre nem 
lenne lehetôségem, kérem problémá-
jával, ötleteivel keressen a 06-30-
530-1388 számon vagy a vancsek.
ferenc@chello.hu e-mail címen.

Dr. Juhász Attila vagyok. Tapol-
cán születtem 1970-ben. Édes-
apám bányamérnök, édesanyám 
tanítónô volt, ma már mindket-
ten nyugdíjasok. Gyermekkoro-
mat egy Várpalotához hasonló 
bányászvárosban, Tapolcán töl-
töttem.

Itt is végeztem el általános és 
középfokú tanulmányaimat. Ezt 

követôen a felsôfokú iskoláim el-
végzése után gépészmérnöki és 
mérnök-tanári végzettséget sze-
reztem. 1995-ben jöttem Várpa-
lotára, hogy az Inotai Alumíni-
um Kft.-nél dolgozzam, kezdet-
ben mint fejlesztômérnök, majd a 
beruházási és fejlesztési osztály 
vezetôjeként. Számtalan kisebb 
és számos nagyobb projekt terve-
zésében, lebonyolításában vettem 

részt, több hazai és nemzetközi 
forrású pályázatot készítettem. 

Mivel szükségét éreztem, hogy a 
mindennapi életviszonyainkat meg-
határozó jogszabályok tengerében 
is  jobban el tudjak igazodni, és 
ezáltal a munkámat alaposabban, 
más szempontok figyelembe véte-
le segítségével  is tudjam folytat-
ni, ezért felvételiztem a József At-
tila Tudományegyetemre, ahol ta-
nulmányaim befejeztével állam- és 
jogtudományi doktorrá avattak.

Közben megnôsültem, feleségem 
tanító-hitoktató, pedagógia szakos 
tanár,  a Bán Aladár Általános Is-
kolában dolgozik.  A  Loncsosban 
építkeztünk, itt élünk három gyer-
mekünkkel. Anna iskolás, Attila fi-
am óvodás, Adél bölcsôdés. 

Az átalakulás a munkahelyemet 
sem kerülte el, így a kohó után több 
helyen dolgoztam. Jelenleg Székes-
fehérváron az MGSZH-ban jogi és 
humánpolitikai osztályvezetôként 
tevékenykedem.

A 2006. évi önkormányzati vá-
lasztások óta a gazdaságfejlesz-
tési és pénzügyi bizottság külsôs 
tagjaként segítem városunk ön-
kormányzatának munkáját. Célom, 
hogy az egyre nehezedô gazdasá-
gi helyzet ellenére adottságainkat, 
lehetôségeinket megfelelôen ki-
használva, lakóhelyünket, környe-
zetünket, mindennapjainkat  te-
gyük kiegyensúlyozottabbá.



[ 2009. május 21. ] 7

Sajtótájékoztatót tartott a Fidesz
Dr. Juhász Attilát tartja a legal-
kalmasabbnak a Fidesz–KDNP 
pártszövetség a 7. számú válasz-
tó kerület képviselôi feladatainak 
ellátására – hangzott el a Fidesz 
sajtótájékoztatóján.

Jelenleg a Mezôgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal jogi és hu-
mánpolitikai osztályvezetôjeként 
tevékenykedô dr. Juhász Attila in-
dul a Fidesz–KDNP jelöltjeként a 
Loncsos, Erdôdy Pálffy Tamás ut-
ca, Kastélydomb utca városrészek 
képviselôi pozíciójáért. – A KDNP-
vel közösen úgy gondoltuk, ô a leg-
alkalmasabb arra, hogy a választóke-
rületben élôket képviselje a jövôben 
– mondta Talabér Márta, a Veszprém 
Megyei Közgyûlés alelnöke.

Juhász a 2006. évi önkormány-
zati választások óta a gazdaság-
fejlesztési és pénzügyi bizottság 
külsôs tagjaként segíti váro sunk 
önkormányzatának munkáját, s mint 

mondta, fontosnak tartja – az egyre 
nehezedô gazdasági helyzet ellené-
re – környezetünk, mindennapjaink 
kiegyensúlyozottabbá tételét. 

– A városban elvégzett eddigi fej-
lesztések, munkahely-teremtési pro-
jektek mind ott voltak a gazdaságfej-
lesztési bizottság elôtt, így Juhász 
Attila benne volt ezekben a munkák-
ban, nem kezdô tehát e téren sem a 
nagy tapasztalattal rendelkezô gaz-
dasági szakember – jegyezte meg 
Németh Árpád, a Fidesz várpalotai 
szervezetének elnöke. 

Az említett választókerület-
ben dr. Juhász Attilán kívül indul 
még függetlenként Vancsek Ferenc, 
az MSZP és a Várpalotai Liberá-
lis Egyesület támogatásával pedig 
Sárvári Miklósné. A Fidesz elnöke 
felhívta a választópolgárok figyel-
mét arra, hogy az idôközi önkor-
mányzati választások alkalmával 
mérlegeljék, mely párt jelöltjére 
adják le voksukat. – Azt gondolom, 

hogy érdemes végignézni, hogy a 
mai magyar valóságban ki (melyik 
szervezet) mit tett az országért, il-
letve az ország ellen. Ha végiggon-
doljuk a 2002 óta hazánkban meg-
valósult és meg nem valósult dol-
gokat, amelyek a Magyar Szocialis-
ta Párt nevéhez köthetôk, ezt már 
nagyon sokan látják – mondta.

Magyarország versenyképessé-
gének elvesztését a hétéves elhi-
bázott kormányzásnak tudja be a 
pártelnök. Mint mondta, Szlovénia 
és Szlovákia is meg tudta elôzni 
Magyarországot az euró bevezeté-
sével, holott az Orbán-kormány – 
az MSZP által is reálisnak elismert 
–  2002-ben kitûzött terve szerint 
már 2007 óta az euró lenne a hiva-
talos fizetôeszközünk. 

Németh Árpád szerint nem ôket, 
– akik nem a szocialista párt sza-
vazói – csapták be, hanem a saját-
jaikat verték át. A nyugdíjasokat, 
akiket a 13. havi nyugdíj ígéreté-

vel csábítottak magukhoz, a csalá-
dosokat, akik nem két évig számí-
tottak a gyesre, gyedre.

A Fidesz pártelnöke elmondta, 
nem a baloldali eszmékkel vagy 
emberekkel van probléma, hiszen 
a baloldali értékeket, úgy, mint a 
szolidaritás, a szegények segíté-
se, a Fidesz–KNDP pártszövetség is 
magáénak vallja. A probléma véle-
ménye szerint abból adódik, hogy 
a Magyar Szocialista Párt ezeket az 
értékeket csak szavakkal vallja, tet-
tei pedig ellentmondanak azoknak.

Végül arra kérte Várpalota lakos-
ságát, hogy nézzék meg a 2006 óta 
mûködô önkormányzat munkáját, 
a megújított parkokat, házakat, 
utakat, a létrejött új munkahelye-
ket, és gondoljanak arra, hogy ez a 
pártszövetség meg tudta ezt tenni. 
Majd dr. Juhász Attila támogatását 
kérte, további bizalmat szavazva 
ezzel az építômunkának. 

BÁLINT ANGÉLA

ÚJ PATIKA
A VÁRPALOTAI -BAN!

Most receptenként

100 Ft
kedvezményt 
adunk a térítési díjból!

További nyitási akciókkal várjuk vásárlóinkat.

Részletek a patikában.

ELI Patika Palota Gyógyszertár 
Várpalota, Fehérvári u. 17. (TESCO)
Tel.: 88/371-003 
Nyitva tartás: 
H–Szo: 9–20, V: 9–19
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Elkészült az ifjúsági ház

programok:
10:00 Megnyitó
10:15-11:00	 Áprily	Géza	mesemondó	műsora	bölcsődéseknek,	ovisoknak
11 óra után	 ovis	rajzok	értékelése
14:00	 Los	Andinos	együttes,	focikupa	
15:00	 Égi	Kapunyitó	Dobkör
15:45	 	Rajzpályázat	értékelése,	logó-,	honlappályázat	nyerteseinek	díjazása 

focikupa	értékelése	
16:00	 Márk	előadóművész

17:15-18:00	 VTC	fitnesz-	és	trampolincsoport	bemutatója
17:20	 csocsóbajnokság,	értékelés
18:00	 Blues	Karaván	(Várpalota)
19:00	 DJ	Petya
20:30	 Sapka	Művészeti	és	Tűzzsonglőr	Egyesület
21:00	 Passz	együttes	(Székesfehérvár)	
22:00	 zárás

Továbbá	a	nap folyamán	Capoeria	(táncos	harci	mozdulatok)	bemutató	Água	de	Beber	csoporttal!	•	Egész nap:	trampolin,	gólyalábú	emberek,	lovag-
lás,	Őrzők	Rendje,	kovácsműves	mester,	a	műhelyekben	kreatív	foglalkozások	(gyöngyözés	,	papírhajtogatás,	rajzolás,	festés,	üvegfestés,	agyagozás,	
gyurmázás,	nyomdázás,	képeslapkészítés,	decoupage,	szalvétatechnika	stb.)	•	Babakuckóban:	„minifoglalkozás”,	játék,	„mese-mese	mátka”. 
•	Délután:	bőrékszerek	készítése	•	Falfestés kilenc fakkban:	Fiatal,	amatőr,	kortárs	graffitisek	spontán	dekorációi;	műveikben	intézményünk 
indulásához	legnagyobb	segítséget	nyújtó	szponzoraink	kerülnek	megjelenítésre	köszönetképpen	a	korosztály	szemszögéből.

Lehetőség lesz sportolókkal, színészekkel, más hírességekkel való kötetlen beszélgetésre, autogramkérésre!

Eső esetén a programok az iskola tornatermében kerülnek megrendezésre.

Május 21–22-én nyitja meg ka-
puit a Vásárhelyi András Általá-
nos Iskola földszintjén kialakí-
tott Várpalotai Ifjúsági Ház, mely 
országosan is egyedülálló módon 
nyújt lehetôségeket a fiatalok 
számára. Pappné Csôvári Zsófia, 
az intézmény vezetôje mutatta 
be nekünk az ifjúsági házat. 

– Milyen lehetôségek állnak ren–
delkezésre az ideérkezô gyerekek–
nek?

– Elôzetesen kérdôíveket juttat-
tunk el az oktatási intézmények-
be, így az iskolások igényei sze-
rint lett kialakítva az ifjúsági ház, 
mind az épület, mind a programok 
tekintetében. A legkisebbek szá-
mára babakuckót, kézmûves he-
lyiséget az alkotó kedvû gyerme-
keknek és a nagyobbaknak kö-
tetlen, baráti együttlétre szolgá-
ló internetkávézót hoztunk létre. 
A nagy termünket konferenciákra, 
koncertekre, táncfoglalkozásokra, 
diszkóra és sportolási lehetôségekre 
tudjuk használni. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a fogyatékkal élô és a 
hátrányos helyzetû gyermekekkel 

való foglalkozásra, egyik termünk 
számukra áll rendelkezésre. Inter-
netes, számítógépes helyiség, va-
lamint zenekari próbaterem is nyit-
va áll az érdeklôdôk részére.

Számtalan területen szeretnénk 
a fiatalokat megmozgatni, ezért 
igyekeztünk sokfelé informálódni, 
tapasztalatokat gyûjteni. Felvet-
tük a kapcsolatot a Mobilitás Or-
szágos Ifjúsági Szolgálattal, akik 
sok segítséget nyújtanak, a gyôri 
Gyermekek Házával, ahol hason-
lóan próbálják megoldani az ifjú-
ság problémáját, és természetesen 

a helyi iskolákat is felkerestük az 
együttmûködés szándékával. Külö-
nösen lényeges, hogy munkánkkal 
mi is neveljük, fejlesztjük, tanítjuk 
a gyermekeket, úgy, mint az okta-
tási intézmények, csak egy kicsit 
másként, kiszakadva az iskolai ke-
retek közül, újszerû és nem formá-
lis körülmények között. 

– Milyen anyagi háttér biztosítja 
az intézmény fenntartását?

– Mivel elsôdleges feladatunk-
nak tartjuk, hogy az ifjúságot a 
megfelelô életszemlélet irányá-
ba tereljük, ingyenesen vehetnek 

részt a programokon a fiatalok, a 
legfontosabb forrásnak a pályá-
zati lehetôségeket tartjuk. Egyes 
termeinket bérbe adjuk, és persze 
lesznek belépôjegyes koncertek is, 
hogy kiegészíthessük a városi költ-
ségvetést, de nem elsôdleges cé-
lunk a profitorientáltság. 

– Milyen programokkal indul az 
ifjúsági ház?

– Rajz-, logó- és honlappályázatot 
hirdettünk, a nyárra kézmûves-, al-
kotó-, rajz- és kézilabdatábort szer-
vezünk, szakkö rökre, pingpongver-
senyre, sport vetélkedôkre és lovas 
táborba várjuk a gyerekeket, de 
lesznek filmvetítések is. Szeptem-
berben, pályázat útján olyan nagy-
szabású ifjúsági konferenciát ter-
vezünk, ahova a fiatalokkal foglal-
kozó szervezeteket hívjuk meg. El 
szeretnénk érni, hogy a gyerekek 
segítsenek és tegyenek is azért, 
hogy programjaink létrejöhesse-
nek, tervezzük klubtagsági kártya 
bevezetését, amelyet elismerés-
ként adunk majd át, hogy érezzék, 
és büszkék lehessenek rá: ôk a Vár-
palotai Ifjúsági Házhoz tartoznak.

GÁGó

az óvodások láTogaTásukkor Már boldogan veTTék birTokukba a babakuckóT

Várpalotai ifjúsági ház megnyitója • május 22.
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Programajánlók, közérdekû információk
CSERI PARKERDÔ
Május 28–30. Pannonia-fesztivál

THuRI-VÁR ÉS KÖRNYÉKE
Május 23. Vadásznap
Május 30. Gyermeknap

HELYÔRSÉGI KLuB
Mandulás, a Zichy-kastély mellett
Június 13-ig Vágfalvi Ottó festômûvész Ba-

latoni képek c. kiállítása
1–30-ig 2009. év kiemelt honvédségi évfor-

dulói. Állandó kiállítás.
1–7-ig Várpalotai hôsök – helytörténe-

ti kiállítás

BAKONYKÚTI, CSÖRLÔHÁZ
Május 23. 10–16 óráig: Csörlôházi ma-

jális. 10.15: Csurgói Fúvószenekar, 
bohócmûsor, játszóház, kirakodóvásár, 
baranta, technikai bemutató. 14.30-tól: 
Honvéd Együttes mûsora

INOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Inota, Radnóti u.  

Május 30. 10 órakor inotai gyermeknap 
hagyományos rendezvény gulyásparti-
val, sporttal és vidámsággal!

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 óra. Minden hónap elsô va-

sárnapján 15 óra litánia, 16.30 görög 
katolikus szentmise. 

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

Inota, Készenléti lakótelep, 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
KÉZILABDA 
Május 23. 18 óra, Komárom, sportcsarnok 

Komáromi AC-FOXCONN–Várpa lo tai Bá-
nyász SK NB II-es bajnoki férfi kézilabda-
mérkôzés. A mérkôzésre külön busz indul, 
amirôl a sportcsarnokban Horváth Sándor-
nál kell érdeklôdni.

Hozzávalók: 2 db marhahúsle–
ves kocka, 60 dkg zöldbab, 1 fej 
hagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 
15 dkg füstölt sonka, 1 paradi–
csom, 2 zöldpaprika, 1 marék tar–
honya, 1 csokor petrezselyem, 1 ek. 
pirospaprika, 2 ek. tejföl.

A felkockázott szalonna zsír-
ját kisütjük, majd ebben megpi-
rítjuk a felaprózott hagymát. Be-
letesszük a zöldbabot és az el-

negyedelt paradicsomot. Ezután 
meghintjük a pirospaprikával és 
a petrezselyemmel, majd felönt-
jük 1,5 liter vízzel. Hozzáadjuk a 
húsleveskockákat, a felcsíkozott 
sonkát, a felkarikázott paprikát 
és a tarhonyát. Az egészet kész-
re fôzzük, majd kevés tejföllel 
együtt kínáljuuk. 

Elég laktató, ezért második 
fogásnak inkább valami könnyû 
tésztát adjunk.

Recept(t)úra

Pusztaszeri zöldbableves

– Melyik a legerõsebb állat?
– ?
– A krokodil. Mert fekvõtámaszban jár. 

A bolondok házában a látogató megszólítja az egyik ápoltat, 
aki éppen az érett epret szedi.
– Mondja kérem, trágyázza maga ezt az epret?
– Nem, én porcukrozom. De hát én bolond vagyok.

Humorzsák

V a d á s z n a p
2009. május 23., szombat

Várpalota, Thuri-vár és környéke

  9.30	  Menetzenés felvonulás a Kossuth-laktanyától 
a Thuri-vár elé (mazsorettek, Bányász 
Fúvószenekar, vadászkürtösök,vadászkutyások)

10.00	 	Ünnepélyes megnyitó 
Főzőverseny indítása

10.30	 Vadászkutya fajta-bemutató
11.00				 Hubertus-mise
11.30				 Vadászkutya munka-bemutató
12.00				 Vadászíjász-bemutató
15.00				 Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió várpalotai csoportja
15.15	 	Sziránszki József és Sziránszki Klaudia – honfoglaláskori 

regős énekek sámándobbal
16.00				  A versenyek eredményhirdetései – főzőverseny, borfelismerő 

verseny, gyermekrajzpályázat
16.30			 Katasztrófakutyák bemutatója
17.00			 „Óh, egy kis csók…” – nosztalgia Solymos Tónival
18.00			 Néptáncbemutató
18.30	 Dance-Sing Musical Csoport
19.30	 Ünnepélyes zárás – vadászkürtösök
20.30			 Vár fáklyás kivilágítása
21.00			  Nosztalgia utcabál – közreműködik az Asterix Live Music Band

Fővédnök: Dr. Bige László Tibor, a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatója

Folyamatos programok: Vadászati kiállítások – élőhely, trófea, fotó 
• Természetfilm- vetítések • Borfelismerő verseny • Erdei iskolai 

foglalkozások • Minőségi kézműves termékek vására

A vadásznap támogatói: Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezete, 
Bakony Környezetvédelmi és Vadgazdálkodási Egyesület, HM Verga Zrt., Ősi-Sárrét Vadásztársaság

Tízéves Wolfsberg és Várpalota kapcsolata 
Május  22–23.

Május 22. (péntek) 18.00 Megnyitó ünnepség és kulturális 
gálamûsor a Jó Szerencsét Mûvelôdési Központ színháztermében

Május 23. (szombat) 9.00–12.00 tekeverseny a pétfürdôi 
Hunstman-pályán. 10.00 órától fôzôverseny a Thuri-vár körül. 
10.00 ifjúsági kosárlabda-mérkôzés a Nepomuki Szent János Római 
Katolikus Általános Iskola tornacsarnokában. 16.00 A wolfsbergi 
képzômûvészek kiállításának megnyitója a Nagy Gyula Galériában. 
18.00 Kórushangverseny a wolfsbergi Männergesangverein és a vár-
palotai Bányászkórus közremûködésével a Nagy Gyula Galériában

Választási fórum
Dr. Juhász Attila választási fóruma május 25. 18 órakor a Pál-

ma étteremben (Várpalota, Pacsirta út 10.). Vendég: Talabér 
Márta, a Veszprém Megyei Közgyûlés alelnö ke, Németh Árpád 
polgármester. Június 2. 18 órakor a Bán Aladár Általános Iskola 
ebédlôjében (vendég: Bayer Zsolt új ságíró).

Június 5. 17–22 óráig dr. Juhász Attila kampányzáró ünnep-
sége a Bezerédj és Erdôdy Pálffy Tamás utcák közötti területen, 
ahol zene, játék, szórakozás vár minden gyermeket és felnôttet!

F I Z E T E T T  V Á L A S Z T Á S I  H I R D E T É S

Látványos postagalamb-röptetés
Május 24-én, vasárnap reggel 6 órakor látványos postagalamb-
röptetés lesz Várpalotán, az alsóvárosi temetô Mol-kút feletti ol-
dalán. A dél-alföldi régió postagalambászai 5000 postagalambot 
bocsátanak útjukra.
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Megdöbbentô történetû regény városunkról
Malota László a legsikeresebb fia-
tal író, si ker lis ta ve ze tô könyvek 
szerzôje, amiket hamisítottak, rá-
adásul várpalotai szü le té sû. Köny-
veit Faludy György, Jan csó Miklós, 
Havas Henrik és még rengeteg hí-
resség ajánlotta. A Várpalotán 
ját szódó, a napokban megjelent 
tizedik, Elmúlt napok boldogsága 
címû könyve kapcsán faggattuk a 
külföldön élô írót.  

– Már az elsô könyveddel berob–
bantál a köztudatba. Azóta több 
mint százezer példányban fogy–
tak el a könyveid, sikerlistát ve–
zettél, hamisították a könyveidet. 
Még a Nobel–díjas Kertész–könyvet 
is megelôzted eladás tekintetében 
több hónapon át. Sikeres és felka–
pott író vagy. Mikor kezdtél el írni?

 – Az elsô elbeszélésemet kilenc-
éves koromban írtam, amikor édes-
anyám daganatos beteg lett. Akko-
ri tehetetlenségemrôl, fájdalmam-
ról szólt az a nagyon elkeseredett 
hangvételû írás. 

– Mielôtt megjelent elsô regé–
nyed,  mindennel foglalkoztál. Pap–
nak készültél, zenei versenyeket 
nyertél, nevelôtanár, kidobó voltál, 
és a sportban is sikereket értél el.

– A szüleimnek köszönhetem a 
komolyzene és a szépirodalom irán-
ti érdeklôdésemet. A munkahelye-
im megválasztásában döntô szere-
pe volt az írói tapasztalatszerzés-
nek, a sport pedig gyerekkorom óta 
fontos szerepet játszik az életem-
ben a mai napig.

– Mit sportolsz?
– Teniszezem, úszom, bokszo-

lok. Minden másnap futok tizen-
öt kilométert. Szeretném lefutni a 
maratont. Nagy álmom a száz kilo-
méteres síkfutás teljesítése. 

– Tizedik, Elmúlt napok boldog–
sága címû regényed a gyerekkorod–
ról szól, és egy várpalotai lánnyal 
való tragikus kapcsolatodról. Meg–
rázó, megdöbbentô, ugyanakkor na– 
gyon szép történet. Kiérzôdik, hogy 
mennyire szereted a városunkat. A 
vágyódás annak köszönhetô, hogy 
hosszabb ideig Rómában éltél, ahol 
a regény is született?

– A vágyódás a múltnak, a gyer-
mekkor varázsának, és a városnak 
szól. Ha hazajövök, egy semmihez 
sem hasonlítható megnyugvás tölt 
el, de gyerekkorom utcáin, játszó-
terein sétálgatva szomorúság is, 
mert elmúlott az az idô. A szüleim 
betegsége, pedagógusi fizetésük 
miatt nélkülözésben teltek gyer-
mekéveim, mégis úgy hiszem, ép-
pen az ô szeretetüknek, gondosko-

dásuknak köszönhetôen  szép gyer-
mekkorom volt. 

– Itthon folyamatosan jelen 
vagy a médiában, újságokban rova–
taid vannak, a legnagyobb áruhá–
zakban dedikálsz. Várpalotán, ahol 
szü lettél mégsem lehet veled talál–
kozni a helyi médiumokban, és   de– 
di   kálásod sem volt. 

– Szívesen dedikáltam volna a 
várpalotai könyvesboltban, de nem 
hívtak meg. Örömmel vettem ennek 
az újságnak a megkeresést is. Több 
könyvemben is írtam már a váro-
sunkról, ahol születtem, amit szere-
tek, és akárhol is élek, bármi törté-
nik velem, a szívemben mindig vár-
palotai maradok. 

BÁLINT GÁBOR 
FOTó: BIELIK ISTVÁN

MaloTa lászló

Az új Malota-könyv Várpalotán 
megvásárolható a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtárban, a Szolgál-
tatóházban a papír-írószer bolt-
ban, illetve a Táncsics utca 15. 
sz. alatti papír-írószer boltban.

2009. június 21.,
vasárnap 21.00

 
Helyszín: Várpalota, Thuri-vár

(esőhelyszín: Jó Szerencsét Művelődési Központ)
 

Jegyek válthatók: 
a Jó Szerencsét Művelődési Központ 

5. számú irodájában 
(Várpalota, Szent István u. 14.  Tel.: 88/472-305), 

a Pannon Várszínház Jegyirodájában 
(8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., Tel.:88/563-200, 
30/396-33-98, e-mail:pannonjegy@infornax.hu) 
és a helyszínen az előadás kezdése előtt 1 órával

SZÍNHÁZI ESTE A THURI-VÁRBAN

– játék a 60-70-es évek slágereire –
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Sporttábor 2009.

Várpalota–Tamási

A Gyermekek Sportjáért Egyesület 2009-ben harmadik alkalommal szervez 
gyermekek részére nyári sporttábort. A tábor elsődleges célja a sport népsze-
rűsítése és a szabadidő hasznos eltöltésének megteremtése szervezett, szak-
szerű felügyelet mellett. A programok alatt betekintést nyerhetünk különböző 
sportágakba: lovaglás, úszás, kerékpártúra, gyalogtúra, hegymászás, barlan-
gászat, futóversenyek, íjászat, labdajátékok, sportjátékok.

•  Napközis sporttábor Várpalotán 
5 héten keresztül

•  Napközis lovas tábor Várpalotán 
2 héten keresztül

•  Napközis informatika és sporttábor 
1 héten keresztül

•  Bentlakásos sporttábor Várpalotán 
1 héten keresztül

•  Bentlakásos sporttábor Tamásiban 
2 héten keresztül.

A turnusok időpontjai a honlapon 
megtalálhatók! 

MInden táborozó sporttáboros pólót, kitűzőt és baseball sapkát kap!

Részletes programterv a www.gysesporttabor.com weboldalon olvasható! 

Sikeres pályázatnak és a támogatásoknak köszönhetően 
a táborok részvételi díja csökkenhet.

További információ a táborvezetőtől kérhető.

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk!

Fő támogató: Várpalota Város Önkormányzata,
Erste Bank Nyrt. várpalotai fiókja

Táborvezető, szervező: Sziliné Pápai Gyöngyi (tanító-testnevelő)
Telefonszám: 30/206-2037 E-mail: sporttabor@chello.hu

Idén is Pannónia fesztivál
A tavaly nagy sikert aratott Pan-
nónia fesztivál idén is megren-
dezésre kerül, több mint ötven 
magyar zenekarral a Cseri-
parkerdôben, ahol négy nap alatt 
csaknem nyolcvanezer látogatóra 
számítanak a szer ve zôk. A nagy-
szabású ren dez vény rôl Németh 
Árpád polgármestert kérdeztem.

– Hogyan jutott el a Pafeként em–
legetett rock fesztivál Várpalotára?

– Az elsô Pannónia fesztivál az 
isaszegi Szobor-hegyen volt 2007-
ben, akkor még 10 ezer fôvel. A 
szervezô Mázló Imre volt, aki 2008-
ban keresett meg bennünket azzal, 
hogy itt rendezné meg a fesztivált, 
mivel a Cseri-parkerdôt kiváló hely-
színnek találta egy ilyen méretû 
rendezvény lebonyolításra. 

A szót tettek követték, és hama-
rosan elkezdte a zenekarok, szpon-
zorok szervezését. Elôször sokan 
kételkedtek benne, hiszen ilyen 
méretû és színvonalú fesztivál nem 

megszokott sem Palotán, sem a 
környékén: több tízezres nézôszám, 
a teljes hazai rockzenei élvonal... 
Sokak számára hihetetlen volt.

– Egy éve mégis megrendezés–re 
került, közel ötvenezer fôvel a Pan– 
nónia fesztivál…

– Igen, akkor kezdték a dolgot 
komolyan venni, amikor megjelen-
tek az erdôben a kamionok, és min-
den úgy volt, ahogy a nagy kon-
certek elôtt lenni szokott. A tisz-
tás szélén ott álltak a kamionok, az 
emberek pedig pakolták ki a szín-
pad-, hang- és fénytechnikákat, 
és elkezdték építeni több tízezer 
négyzetméteren a programhelyszí-
neket. Akkor már futótûzként ter-
jedt a városban, hogy itt a Pannó-
nia fesztivál. 

– Mire számítanak az idei fesz–
tiválon?

– A tervek szerint az idei fesz-
tivál még nagyobb méretû lesz. A 
szervezôk közel nyolcvanezer láto-
gatót várnak. Az is igaz, hogy idén 

hosszabb lesz a fesztivál. A tava-
lyi háromnaposhoz képest lesz egy 
nulladik nap is, ahol többek között 
a Tankcsapda, Kispál és a Borz és 
a Ghymes kezdenek. Úgyhogy aki 

akár csak az elsô napra is kijön, az 
olyat lát, amit csak a legnagyobb 
fesztiválokon tapasztalhat.

– Igaz, hogy a fesztivál szerve–
zettségét és színvonalát tekintve a 
Szigethez is hasonlítják?

– Internetes fórumokon kis Szi-
getnek nevezték a Pafét a részt-
vevôk. Sok éve Szigetre járók írták, 
hogy lényegesen szervezettebb-
nek találták, rendezett környezet 
várta a szórakozni vágyókat, nem 
volt mocsár, sár. Kiválóan meg volt 
szervezve minden. Persze problé-
mák akadtak, például, hogy több 
napig nem szedték össze a sze-
metet. Idén erre már nagyobb fi-
gyelmet fordítanak a szervezôk. 
A szerzôdésben a fesztivál meg-
nyitására és bezárására vonatkozó 
elôírásokon túl a takarítás elvégzé-
sére is pontos határidôk vannak. 

– Milyen látogatottságra számít–
hat a város a fesztivál ideje alatt?

– Azt szeretnénk, ha a fesztivá-
lozók a pihenôidôben bejönnének 
a városba és meglátogatnák a ne-
vezetességeket. Ez abból a szem-
pontból is kedvezô, hogy sok száz 
ember megismerheti Várpalota lá-
togatható értékeit. 

BÁLINT ANGÉLA

néMeTh árpád ezúTTal a doboknál
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27 ország – 1 választás
Ezzel a címmel tartott tájékozta-
tó elôadást a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtárban Pomázi Szilárd, a 
veszp rémi Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban mûködô Eu rópai In-
formációs Pont ve ze tôje, mely 
során bemutatta az Európai Par-
lament szerepét, tevékenységét 
valamint a közelgô választás 
rész leteit.

A 27 tagországból álló Euró-
pai Unió története 1958-ban kez-
dôdött, hazánk 2004-ben csatlako-
zott a tagállamok sorához. Az unió 
intézményei közösen vesznek részt 
a döntéshozatalban, a 27 biztos-
ból álló Európai Bizottság kidol-
gozza a jogszabály-tervezeteket, 
miközben együttmûködik az Eu-
rópai Parlamenttel. Ezután a leg-
fontosabb jogalkotó szerv, a 785 
képviselôbôl álló parlament a tag-
államok minisztereibôl álló Euró-
pai Unió Tanácsával közösen alkot-
ja meg a jogszabályokat, fogadja el 
a törvényeket. Magyarországnak je-

lenleg huszonnégy képviselôi helye 
van a parlamentben.

A parlament csoportjait alkotják 
a különbözô pártok és szövetségek. 
Meghatározott területekre szako-
sodva mûködnek a plenáris ülések 
elôkészítése céljából a bizottsá-
gok, melyek száma mintegy húsz. 
Az utóbbi öt év parlamenti munká-
ja során elsôsorban a növényvédô 
szerek, a vízminôség, a közleke-
déspolitika és fogyasztóvédelem, 
valamint a munkaerôpiac kérdé-
sei és az unió további bôvítésének 
problémái kerültek elôtérbe.

Az unió fontosnak tartja a figye-
lemfelhívást a szavazásra, hiszen a 
képviselô-választás által minden-
ki befolyásolhatja a közel ötszáz-
millió európai mindennapjait. A 
nemzetközi Europe Direct hálóza-
tában mûködô Európai Információs 
Pont kampányt folytat, mely során 
pártatlanul igyekszik tájékozta-
tást adni az unióról, azzal a céllal, 
hogy minél többen vegyenek részt 
a június 7-i szavazáson. GÁGó 

Jubileum Pétfürdôn
Az idén ünnepli fennállásának és 
mûködésének tízéves évforduló-
ját a Településvédô és -Szépítô 
Egyesület, mely alapvetô célja 
kezdettôl a Pétfürdôrôl alkotott 
kép gazdagítása a település fizi-
kai és szellemi szépítése által, 
egykori és mai kiemelkedô sze-
mélyek felkutatása.

A szervezet Pétfürdô 1997. 
évi önállósulása után vált kü-
lönálló egyesületté a Várpalotai 
Városszépítô és -Védô Egyesülettôl 
Schmidt Ferenc helyi önkormány-
zati és volt országgyûlési képviselô 

elnökségével. A pétfürdôi egye-
sület tagja az Országos Város- és 
Faluvédôk Szövetségének is.

Az egyesület igen tevékeny volt, 
a tíz év óta tartó fennállása alatt a 
tagok és érdeklôdôk számára gazdag 
programokat nyújtott. A szervezet 
a kezdetektôl rendez elôadásokat, 
könyvbemutatókat történelmi és 
környezetvédelmi témákban, fel-
vállalták a római katolikus temp-
lom díszkivilágításának megvalósí-
tását, valamint ’56-os emlékmûvet 
és a doni tragédia tiszteletére em-
léktáblát avattak. Nevéhez fûzôdik 
megemlékezések megszervezése, 
különös tekintettel a világháborús 
évfordulókra, a tavalyi évben pedig 
megszervezték a Pétfürdôn valami-
kor eltemetett hôs katonák exhu-
málását. Fontos feladat számukra 
az ifjúság megszólítása, ezért éven-
kénti program a diákvetélkedôk 
megrendezése. A tiszta és virágos 
településért mozgalom meghirde-
té sével igyekeznek egyre szeb-
bé va rázsolni környezetüket. G. A.

schMidT ferenc
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Könnyûzenei lexikon

Démon
1988-ban alakította meg a zenekart négy várpalotai: Balogh Attila – basz-

szusgitár, Garai Tibor – szólógitár, Szederkényi Attila – ének, Eszes Imre – 
dob.  Kizárólag saját, preheavy metál számokat játszottak. Sikerült próbater-
met kapniuk Inotán a Béke Mûvelôdési Házban, s lehetôség nyílt néhány-
szor az ifjúsági házban koncertezni. Még ez évben megerôsödött a Démon 
Guttengéber Zoltán szólógitárossal. 1989-ben a zenekar telt házas koncer-
tet adott közösen a Force együttessel az elôbb említett helyen. Szederkényi 
Attila énekes távozott a zenekarból, helyét Nyéki Zoltán vette át. Ez évben 
két koncertet is adott a Démon nagy közönség elôtt a sárvári várban.  Nyéki 
Zoltán  távozása után a hátramaradt tagok 1990-ben a Démont átalakították 
Drakkonná, s másik  zenei utat követtek. De ez már egy másik történet…

Tagok
Balogh Attila – basszusgitár
Garai Tibor –  szólógitár
Szederkényi Attila – ének
Eszes Imre – dob
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649

Apróhirdetéseit feladhatja:
Várpalota, Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15., Papír-írószer, Szolgáltatóház

Hirdetési tanácsadó: Szabó-Nagy Lívia 20/312-9689

Eladó ingatlan
Eladnám, vagy értékegyeztetéssel 3 szobás 

várpalotai/pétfürdôi lakásra cserélném 
felújított, mûanyag nyílászárós, radiáto-
ronkénti hômennyiségmérôs, kívülrôl szi-
getelt kaposvári másfélszobás panellaká-
somat. Érd.: 20/946-4876 

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Berhidai úton 
egy 86 nm-es családi ház. 70/571-4356

Ôsi községben 95 nm-es összközmûves, gáz-
konvektoros családi ház eladó. Iár: 7,8 M 
Ft. 20/471-5159

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 
egy 4. emeleti lakás. 30/820-4168

Szabadbattyánban 3 szobás összkomfortos 
melléképülettel kertes családi ház eladó. 
20/364-0032

Gyulafirátóton egyedi galériás kiépítésû, 
tetôtér-beépítéses, 4 szobás családi ház 
garázzsal, mûhellyel eladó. 30/290-0680

Eladó vagy kiadó Inota Készenléti ltp.-n 1 szo-
bás alacsony rezsijû téglalakás. 23 000 Ft 
+ rezsi + kaukció. 30/504-8354

Várpalotán a belvárosban 1 szobás teljesen fel-
újított erkélyes, fûtésszabályzóval felsze-
relt alacsony rezsijû, azonnal költözhetô 
téglalakás eladó. 70/243-4309, 70/364-
6050

Belváros közeli, kétszobás családi ház 11 M Ft-
ért eladó. Kisebb lakást (5 M Ft-ig) beszá-
mítok. 20/4535-984

Pétfürdôi szôlôhegyen a lakóteleptôl 500 mé-
terre található két szobás 80 nm-es kom-
fortos, alápincézett családi ház, mûvelésre 
alkalmas földterülettel családi okok miatt 
eladó. Érd.: 20-9-319-961

Várpalotán eladó 2 szobás,  második emele-
ti, tehermentes lakás közel a belvároshoz. 
Iá.: 6,4 M Ft  Érd.: 20/3129-689

Eladó Hajmáskéren egy 1,5 szobás felújított 
tégla épitásû 3. emeleti teher és hitel-
mentes lakás! Augusztusi beköltözéssel! 
70/606-3635

Eladó Várpalotán a Kastélydomb u.-ban föld-
szinti, 44 nm-es téglalakás, pincehelyiség-
gel. Iár: 5,1 M Ft. 30/346-3101

Várpalotán a Kossuth u.-ban 3 szobás családi 
ház eladó. Iár: 14,3 M Ft. 30/421-6550

Fél szocpollal nagyobbra! Eladó 62 nm-es 1+2 
fél+hallos lakás a Körmöcbánya u.-ban (ki-
sebb lakás vagy ingatlan is beszámítható). 
30/249-3801

Eladó! Várpalotán városközpontban 50 nm, 2 
szobás egyedi fûtéses téglalakás. 30/321-
1391, 30/618-5921

Eladó  Tési-dombon a trafóházzal szemben   ak-
nás, villanyórás felújított garázs. Ugyanitt 
2 db bôrfotel 4000 Ft/db. 30/502-5683.

Várpalotán a piactér mellett 49 nm-es 2. eme-
leti központi fûtéses téglalakás eladó. Iár: 
6,5 M Ft. 88/371-763

Aknás, villanyórás  garázs eladó a Szabolcska 
utcában, a kék házzal szemben. 70/6191-
921

Eladó Várpalotán a Szabolcska utcában 1+3 
szobás, redônyös lakás. 30/252-6409, 
30/365-0318

Eladó panorámás 2468 nm telek. Akár meg-
osztható. Ár megegyezés szerint. 20/363-
4188

Inotán 3 szobás jó állapotú kertes családi ház 
sürgôsen eladó. 20/976-5515

Várpalotán a tési-dombi garázssoron villany-
órás, aknás garázs eladó! 20/946-8600

Garzonlakás a Felsôinkám u.-ban felújított zu-
hanykabinos fürdôszobával, bútorozottan 
vagy anélkül  eladó. 20/972-8400

Eladó  Várpalotán 65 nm-es szép, 2. em.-i  
tehermentes öröklakás. U.itt sarok ülô-
garnitúra 2 db fotellel. 20/974-8472, 
30/283-5671

1,5 szobás lakás eladó. 5,3 M Ft-ért vagy hosz-
szú távra kiadó. 88/473-363, 20/942-
9879

Eladó a Baglyasban pince-présház kis szo-
bával, 980 nm-es telekkel, ivóvíz, villany 
van. + 2 ciszterna. Gyümölcsössel. Telefon: 
30/584-0833

Kiadó
Kiadó 2 szobás,hômennyiségmérôs lakás jún. 

1-jétôl. Érd.: 20/931-9961

Jármû
Mazda 323 1.6 benzines, klímával, friss 

mûszakival kitûnô állapotban eladó. Évj.: 
1992. 20/924-4014

Állást kínál
Egyedülálló munkalehetôséget ajánlunk ön-

nek! Ha plusz jövedelemre vágyik vagy 
munkanélküli. Esetleg csökkent a jövedel-
me? Nem termékértékesítés, nem ügynöki 
munka. Hívjon bátran! Tel.: 22/ 388-115 
(esti órákban); 70/779-8074 (egész nap)

Állást keres

Nagy tapasztalattal rendelkezô  kombájnos 
munkát keres. 20/215-7885

Idôsgondozást, felügyeletet, foglalkoztatást 
vállalok. 20/986-2103

Számítástechnikai szoftverüzemeltetô vagy 
ruházati eladó végzettséggel állást kere-
sek. 20/560-7863

Megbízható géplakatos állást keres. Bármilyen 
munkát elvállalok. Lehet segédmunka vagy 
mezôgazdasági (szüret). Hívjon bizalom-
mal! 30/296-5900

31 éves nô takarítást, mosást, vasalást, bevá-
sárlást vállal. 20/327-2975

Vegyes
Vadászok! FÉG 7-62-es távcsöves vadászpus-

ka eladó. Friss mûszaki, újszerû állapot. 
88/471-994

üdülési csekket kp-ra veszek! 70/606-3635
Angol illetve magyar nyelv és irodalomból kor-

repetálást vállalok. Tanulási nehézséggel 
küzdôknek is segítek. 30/484-2285.

Eladó Elin**** fagyasztóláda, 150 literes, ki-
fogástalan állapotban, új Divx DVD leját-
szó, garanciális. Tel.: 30/699-3988

Saválló mosogató + szekrény, zuhanytálca 
újszerû állapotban eladó. 70/967-7102

80 l-es Zanussi fagyasztószekrény újszerû álla-
potban eladó. 70/3809-709

Eladó digitális sütô-fôzô készülék, olajsütés, 
párolás, gôzölés és kiolvasztás, újszerû ál-
lapotban (Orion).  Tel.: 30/699-3988

Zuk-Níva kereke és alkatrészek eladók vagy 
elcserélhetôk. 20/947-4691, 88/476-218.

Kis dobot (pergôdobot) vennék. 20/564-3718
Eladó  nagyon jó állapotban lévô sarokülô gar-

nitúra  (kihúzható), asztal székekkel, hûtô, 
fagyasztószekrény, porszívó. 20/972-8400

Takarítógépek magánszemélyeknek, vállalko-
zóknak reális áron eladók! 20/9468-600

Szabadbattyánban régi vitrines szekrény és 2 
fotel eladó. 20/364-0032

Szintevvtizátor eladó. 20/523-7984
Eladó fotelba rakható masszírozó 40 000 Ft-

ért, egy fôzôlap, majdnem új állapotban 
40 000 Ft-ért. 30/5524-529

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Tel.: 30/929-8539, 88/404-046
www.merse.hu

INGYENES BIOREZONANCIA- 
ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Idôpont-egyeztetés: 
70/315-3086

Idôsgondozás, 
felügyelet, foglalkoztatás

20/986-2103

SZAK-VÁR KFT.
Ingatlanértékesítés, díjmentes 

hitelügyintézés

www.szak-var.hu • 20-3129-689

VíZ-gÁZ-FÛTÉS tervezése, szerelése
Tel.: 20/955-1166

www.lagunaszerelvenybolt.hu

Háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

1 szelvényért 1 aprót!
Ingyen adhat fel lakossági apróhirdetést (max. 15 szóig), 

a következô Palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt, és átadja 
a hirdetésfelvevô helyen! Leadási határidô: május 30., 10 óra

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

SíRKô
Berhida, Rákóczi u. 7. Tel.: 88/455-152

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

szOlGÁltatóHÁz 
aUtósBOlt

AuTóALkATrész és feLszereLés
NyT.: H-P: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606

NYOMTATVÁNYbOLT
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)

A lap legközelebb

június 4-én
jelenik meg.
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Ha júniusban két havi bérletet vásárol nálunk,

1 havi bérlettel megajándékozzuk önt!
Szauna és szolárium egy helyen!

Az akcióról és árakról érdeklődjön a Sportcsarnokban 
vagy a Papp Róbertnél a 06-20-3647042-es telefonszámon!

Adria fitness szalonban azNyári

akció

Ovi olimpia

A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház országos ovis olimpiát rende-
zett, melyen a Várpalotai Evangéli-
kus Keresztyén Óvoda nagycsoporto-
sai – Lacó Fruzsina, Pál Eszter, Zuba 
Dorina, Krebsz Zea, Németh Luca, 
Kovács Máté, Cartoletti Filemon, 
Fürjes Gergô, Zergi Bálint, Salgói 
Bence – is indultak. 

Országosan 16 óvodai csapat 
vett részt az olimpián. A terüle-
ti elôdöntô Gyôrben volt, melyen a 

várpalotai ovisok maximális pont-
számmal elsô helyen jutottak to-
vább az országos döntôre.  

Az országos döntôre május 9-én 
került sor Albertirsán. A megérke-
zés után Levente Péter adott na-
gyon jó hangulatú, színvonalas 
mûsort, mellyel a szülôk és gyerme-
kek is megalapozták a jó hangula-
tot. Szoros versenyben óvodásaink 
harmadik helyen végeztek az orszá-
gos döntôben. 

a várpaloTai óvodások harMadik helyen végezTek

Generali-bajnokság
Új bajnokot avattak a Generali 

teremlabdarúgó bajnokságban. A 
fél éven át tartó küzdelemben nagy 
fölénnyel a Kákáné csapata végzett 
a dobogó legfelsôbb fokán. Keve-
sen tekintettek favoritra rájuk az 
idény elején, de az utóbbi idôk leg-
nagyobb pontszámú elônyével uta-
sították maguk mögé az A osztályt. 
Így eggyel többen vannak abban 
az elit társaságban, ahol  azok van-
nak, akiknek sikerült elnyernie Vár-
palota város teremlabdarúgó baj-
noka címet.

Az ezüstérmes egy régi bajnok, 
a Hardi János vezette Black Horse 
csapata lett, akik újra bebizonyítot-
ták, hogy újra számolni kell velük.

A harmadik helyen a tavalyi elsô 
helyezett, a Wellesz László irányí-
totta Bad Boys végzett. Nem sike-
rült a csapatnak a címvédés, nem 
sok példa van arra, hogy Várpalo-
tán egy csapatnak két egymás utá-
ni évben is sikerül megszereznie a 
bajnoki címet.

Egy nagy múltú együttesnek, a 
Légiónak az idén nem sikerült jól a 
bajnoki szezon, csak egy osztályo-
zó mérkôzésen sikerült biztosítanuk 
az I. osztályban a tagságukat.

Az alsóbb csoportokban nem 
voltak nagy meglepetések. A favo-
ritnak számító csapatok közül min-
denki megnyerte a csoportjait, a 
Siroccó újra A csoportos, és az al-
sóbb régiókban összeálltak olyan 
együttesek, amelyek éveken belül 
elsô osztályúvá válhatnak.

A szeniorküzdelmekben nagyon 
meggyôzô fölénnyel a Servus-And-
re otti gárdája nyert. A Kondor–
Horváth vezetô páros csapata esé-
lyeshez méltóan nyert a 35 év fe-
lettiek csoportjában.

Egy-két kisebb félreértéssel és 
komoly sérülés nélkül zárult a te-
rembajnokság, három hét pihenô 
után indult három csoporttal a 
szabadtéri szezon, ahol reménye-
ink szerint szintén a játék lesz a   
fôszereplô!

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit síremlékek

már 200 000 Ft-tól!

Gránit ablakkönyöklők

4250 Ft/fm-től

kaphatók




