
A város lapja
p a l o t a i  h í r n ö k

II. évfolyam 14. szám  2009. július 23.

Javában tombol a kánikula. 
Egymást váltják a viharok. Sokan 
nyaralnak és pihentek, míg mások 
ilyenkor is dolgoznak, hiszen ma-
napság a munkahely a legfonto-
sabb, nem nagyon lehet válogatni.  
Itt a nyár közepe. A csodákkal, 
szépségekkel teli nyáré, amikor 
a napmelegtôl ég a kopár szik 
sarja. Különös illatok bódítják 
az embert. Jó ilyentájt hátunk-
kal egy fának támaszkodva ülni, 
és mélyeket lélegezni, teleszív-
ni a tüdônket levegôvel. Csak ül-
ni, és arra gondolni, hogy ezek a 
gyönyörû pillanatok sosem érnek 
véget. Ilyenkor kiskertjeikben az 
emberek lezuhanyoznak a tartály-
ban melegedett langyos vízzel, 
mások a közeli tavacskában már-
tóznak meg. Aki tudja, élvezi a 
kellemes nyári estéket. 

A napfelkelte is csodás, melyet 
persze csak akkor láthatunk, ha 
még a Nap elôtt felkelünk. Nem 
kell pirkadatkor, csak kicsit ko-
rábban, mint a napocska. Ezt a 
színjátékot sok ember elszalaszt-
ja, persze érthetô okokból. Pedig 
érdemes lenne minden évszakban 
legalább egyszer-kétszer megnéz-
ni, annyira csodás élmény. Az em-
ber talán ilyenkor érti meg a ter-
mészet nagyszerûségét. 

Még tart a nyári szünet. Sok 
gyerek már visszatért a tábo-
rozásból, kirándulásból vagy a 
nagyszüleiktôl. Új élményekkel, 
barátokkal, tapasztalatokkal. De 
legfontosabb a nagyszülôknél töl-
tött idô, hiszen ott minden olyan 
más! Tôlük sok újat, hasznosat 
megtudhat a gyerek, és megta-
nulja tisztelni a gyökereit. 

Túl vagyunk az esztendô fe-
lén, lassan a napok is rövideb-
bek. Mindjárt véget ér július, az 
év legforróbb hónapja. Tikkasz-
tó hónap, a rómaiak nem nagyon 
szerették. Talán ez a magyaráza-
ta, hogy sokáig a meglehetôsen 
színtelen Quintilis névvel illették, 
miután náluk az esztendô márci-
ussal kezdôdött, s így a július az 
ötödik (quintus) hónap volt. Ami-
kor azonban Julius Caesar Krisztus 
elôtt 45-ben végrehajtotta a nap-
tárreformot, akkor az ô tisztele-
tére, mivel e hónapban született, 
róla nevezték el. Ezen idôszak az 
írókat, költôket is megosztotta. 
Voltak, akik rajongtak érte, vol-
tak, akik tartottak tôle. Márai 
Sándor az utóbbiak közé tartozott. 
Így írt a júliusról: „Már reggel, éb-
redéskor, van a levegôben valami 

vészhírszerû. A madarak hajna-
li fél három felé kezdik. Háromtól 
ötig vitatkoznak, készülnek a nap-
ra, az életre. Ezek a titkos órák. A 
város savanyú lepleibe göngyölten 
alszik, gyötrötten és aléltan ké-
szül a nappal harmincnégy fokos 
végzetére. De a kora hajnal, ez a 
gyöngéd, nemes és szagos júliusi 
hajnal az érettség egészséges és 
üde illatával lélegzik.” 

Az Alföldön született költô, 
Arany János viszont szeret-
te a nyarat. Ki ne ismerné a Tol-
di csodálatos kezdô sorait: „Ég 
a napmelegtôl a kopár szik sar-
ja, / Tikkadt szöcskenyájak le-
gelésznek rajta; / Nincs egy árva 
fûszál a tors közt kelôben, / Nincs 
tenyérnyi zöld hely nagy határ 
mezôben.”

BALASSA GELLÉRT

Ég a napmelegtôl…
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Elkészült a bababarát helyiség
Hivatalosan is átadták a kisma-
máknak nagy segítséget jelentô 
szoptató- és pelenkázóhelyet, 
mellyel városunk kiérdemelte a 
Bababarát terület címet. 

A kisgyermekek ellátására szol-
gáló igényesen berendezett, jól 
felszerelt hely részben pályázati 
összegbôl, részben saját forrásból 
került kialakításra a Mártírok útja 
1. szám alatt lévô gyermekjóléti 
szolgálat területén. 

Nem csak ez a néhány négy-
zetméternyi hely tükrözi azonban 
Várpalota bababarát címét. Né-
meth Árpád polgármester elmond-
ta, a város polgárainak támogatá-
sával több olyan intézkedést sike-
rült megvalósítani az elmúlt két 
és fél évben, melyek mind azt bi-
zonyítják, hogy Várpalota nem 
csak egy tábla erejéig bababarát 

terület. – Rengeteg pénzt, ener-
giát és szakértelmet fektettünk 
abba, hogy segítsük a városban 
élô családokat – mondta.

A családsegítô szemlélet követ-
keztében került akadálymentesí-
tésre a város összes gyalogátkelô 
helye, segítséget nyújtva a baba-

kocsival közlekedôknek is. Beve-
zetésre került a Gróf Kálnoky Adél 
családtámogatási program, mely 
komplex segítséget nyújt a csa-
ládoknak. A bölcsôdei csoportok 
megnyitása szintén a kisgyer-
mekesek élethelyzetét segíti. A 
nemrégiben megnyert bölcsôde- 
felújítási pályázat eredménye-
ként immár a harmadik bölcsôdei 
csoport kerül megnyitásra, ami 
összesen 36 férôhelyes bôvítést 
jelent. Emellett a városban meg-
épített, színvonalas játszóterek 
is mutatják Várpalota bababarát 
jellegét. 

A szoptató- és pelenkázóhely a 
gyermekjóléti szolgálat ügyfélfo-
gadási idejében hétfôtôl csütör-
tökig 8–16 óráig, ill. pénteken, 
8–12 óráig áll az édesanyák ren-
delkezésére.

B. A.

A kisgyermekek ellátásárA szolgáló bAbAbArát terület A mártírok útjA 1. szám 
AlAtt lett kiAlAkítvA

Újabb játszóterek
2007-ben fogadta el a képviselô-
testület a középtávú, erre a cik-
lusra szóló játszótér-fejlesztési 
programot, melynek részeként 
ezúttal három új játszótér ke-
rült átadásra.

Várpalota játszótereinek fej-
lesztésére vonatkozó tervet 
Szabó-Bátor Tamás önkormány-
zati képviselô vezetésével a vá-
rosfejlesztési, idegenforgalmi és 
mezôgazdasági bizottság állítot-
ta össze. Ennek értelmében 2007-
ben megépült a játékvár, majd a 
városban több helyen is az új ját-
szóterek. 

– Erre az évre három új játszó-
tér volt elôirányozva – mondta 
Németh Árpád polgármester –, a 
Tési-dombon, a Készenléti lakó-
telepen és az Alkotmány utcában. 
Ezek mostanra már el is készültek, 

így még a nyár elején birtokba ve-
hették a gyerekek.  

Az új játszóterek mind modern, 
európai színvonalú játszóterek, 
melyekre a gyártó tíz év garanciát 
vállalt. Olyan kreatív játékelemek-
kel rendelkeznek, amelyek a gyer-
mekek egészséges fejlôdéséhez és 
a biztonságos játszáshoz szüksé-
gesek. 

A játszótér-építési programban 
partner volt a UPC Magyarország 
Kft. is, egymillió-kettôszázezer 
forint értékû támogatásukból az 
inotai és a tési-dombi bölcsôdébe 
tudtak új játékelemeket vásárol-
ni, a svéd játszótérépítô cég ma-
gyarországi képviselete pedig az-
zal támogatta a programot, hogy 
díjmentesen szállította, illetve 
helyezte el a játékelemeket – tá-
jékoztatott a polgármester. 

BÁLINT A. 

A kivonulásra emlékeztek
– Történelmi múlttal bíró szín-

helyen vagyunk, ahol kopjafát ál-
lítottunk a szovjet csapatok Ma-
gyarországról történô végleges 
kivonulása alkalmával – kezdte 
megnyitóbeszédét Schmidt Fe-
renc, a várpalotai ’56-os Klub al-
elnöke. Tizennyolc éve áll itt, a 
Baglyas-hegy tetején az emlékmû, 
amely kihelyezését Domokos Ist-
ván, akkori alpolgármester kezde-
ményezte. A helyszín reprezentál-
ja a múltat, hiszen a szovjet csa-
patok hosszú idôn keresztül állo-

másoztak és gyakorlatoztak ezen 
a területen. A kopjafa 1991. júni-
us 30-án került felállításra, és az-
óta Várpalotán hagyománya van 
annak, hogy zarándoklatszerûen 
gyalogosan, autóval jönnek fel a 
hegyre a szabadság napján az em-
lékezni vágyók. A rendezvényen a 
szervezô ’56-os Klub, a Palotai Tu-
rul Társaság, valamint a Marathon 
Tömegsport és Környezetvédelmi 
Egyesület képviselôi tisztelegtek 
a kopjafa elôtt.

G. A.
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Építési telkek
Várpalotán önkormányzati, köz-

mû vesített építési telkek kerültek 
kimérésre az autóbusz-pályaud-
var fölötti területen, valamint a 
Munkácsy út és a Tési út sarkán. 
A telkekkel kapcsolatban bôvebb 
információt Kotzó Szabolcs ad az 
érdeklôdôknek, a hivatal ügyfél-
fogadási idejében a 88/592-677-
es számon.

Rendkívüli testületi ülés
A júliusi rendkívüli testületi 
ülés napirendi pontjai között 
többek között turizmusfejlesz-
tés, fûtéskorszerûsítés, a nyol-
cas fôút elkerülô útja, valamint 
a képviselô-testület mûködési 
szabályának módosítása kérdés-
köre került megvitatásra.

Várpalota város számára 
lehetôség nyílt csatlakozni a tu-
risztikai szervezetek támogatá-
sára kiírt pályázathoz, mely ke-
retében a várpalotai turizmus 
versenyképességének növelésére 
és mûködési feltételeinek meg-
teremtésére válik lehetôség, évi 
hatmillió forintos önrész mellett. 
Ehhez olyan turisztikai szerveze-

tek összekapcsoló hálózatára van 
szükség, amelyek az adott térség 
összes turisztikával kapcsolatos 
feladatait ellátja. Várpalota a Ba-
kony Helyi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Szervezet egyik ala-
pító tagjaként szerepel ennek lét-
rejötte óta. A képviselô-testület 
az ülés során elhatározta, hogy a 
pályázaton részt kíván venni.

Várpalota Város Önkormányza-
ta az április 30-i testületi ülésén 
hagyta jóvá a város új település-
szerkezeti tervét, melyben a 8. 
számú fôút déli elkerülô útjának 
nyomvonala is szerepel. Azóta a 
fôutat tervezô állami vállalat utó-
lag változtatott a nyomvonal ter-
vén, így a rendezési terv eleme-

it kénytelen módosítani a város. 
Várpalota Város Önkormányzata 
több éve kiemelt figyelmet fordít 
az elkerülô út mielôbbi megvaló-
sítására, ezért döntésükkel támo-
gatták a rendezési terv idevonat-
kozó korrekcióját, természetesen 
úgy, hogy az utólagosan módosí-
tó cég állja az összes költséget.

A Bakony-fennsík Lakásfenn-
tartó Szövetkezet kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz azzal, 
hogy az önkormányzat tulajdo-
nában álló Bakony utcai, úgyne-
vezett lepényépület és a szövet-
kezet tulajdonában lévô lakóhá-
zak közös közmûvei kerüljenek 
szétválasztásra, mivel már rég-
óta problémát okoz ez a társas-

háznak, valamint feltétele annak, 
hogy a szövetkezet pályázhasson 
az ökoprogram keretében meg-
hirdetett fûtéskorszerûsítésre. 
A testület elhatározta, hogy a 
fûtéskorszerûsítés megkezdése ér-
dekében a közös közmûhálózatot 
megszünteti.

Egyéni képviselôi kezdeménye-
zésre a képviselô-testület szer-
vezeti és mûködési szabályza-
ta bôvült a széksértésre vonat-
kozó rendeletmódosítással, mely 
biztosítani fogja a jövôben a 
képviselô-testület tekintélyének 
tiszteletben tartását, a tanácsko-
zás méltóságának megôrzését.

GÁGó ANITA

Folynak az útfelújítások
Városunkban jelenleg több út-, 
járda- és parkolófelújítási és 
-építési munka van folyamat-
ban. Néhányat már be is feje-
zett a kivitelezô, a közeljövôben 
pedig újabb útfelújítások elkez-
désére is számíthatunk.  

Lapunkat Németh Árpád pol-
gármester tájékoztatta a jelenleg 
is folyó útfelújításokról, útépítési 
munkákról.

Az új városvezetés annak ide-
jén felmérte a renoválásra szoruló 
utak, járdák és közterületek álla-
potát, valamint a felújítások be-
kerülési költségét. A becslések 
szerint közel egymilliárd forintnyi 
útfelújítási munkálatot állapítot-
tak meg. – Ez azt jelenti, hogy ha 
évi százmillió forintot fordítunk 
erre a célra, akkor tíz év alatt fo-
gunk a felújítások végére érni – 
mondta a polgármester.    

Az útépítési munkálatoknak 
szigorúan tervezett üteme van, 
ennek köszönhetôen a felújítási 
munkákból körülbelül kétévnyit 
már maga mögött tudhat a város. 
– Nagyjából nyolcévnyi renoválás 
van hátra, ezért minden érintett 

türelmét kérjük, hiszen a költség-
vetésnek megfelelô ütemezésben 
tudunk csak haladni, minden utat 
ugyanis lehetetlen egyszerre újjá-
építeni – mondta Németh Árpád. 

Várpalotán több olyan út újult 
meg, amely évtizedek óta rossz 
állapotban volt, illetve a japán 
hitelbôl megvalósított projekt 
következtében a városnak több 
útja került kifogásolható állapot-
ba, köztük például a Szabolcska 
Mihály utca, hogy csak egyet em-

lítsünk. Ezenkívül elég sok ösz-
szeszabdalt utca van még sajnos 
a városban, de a felújítások fon-
tossági sorrendben fognak végbe-
menni. 

Németh Árpád tájékoztató-
jában hangsúlyozta, a koráb-
bi ciklusokban az útfelújítások 
jellemzôen csak az utat érintet-
ték, most azonban úgy köttetnek 
a szerzôdések – akár pályázati ki-
írással, akár saját erôbôl történik 
a felújítás –, hogy az egyik jár-
da belsô szegélyétôl a másik járda 
belsô szegélyéig valósuljon meg a 
renoválás. – Azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy mennek-e az utak 
alatt közmûvek. Vízi közmûvek 
esetén például a Bakonykarszt 
Zrt.-vel együttmûködve dolgo-
zunk, úgy, hogy ôk elôbb sa-
ját költségükön megvalósít-
ják a közmûcserét, majd utána 
kezdôdhet az útjavítás – tájékoz-
tatott a polgármester. Ilyen mó-
don valósult meg az útépítés a 
Szabolcska, a Bakony és az Erdôdy 
utcában is, ez utóbbit most ga-
ranciában a kivitelezô Vegyépszer 
Zrt. helyre fogja állítani. 

BÁLINT ANGÉLA

Németh árpád polgármester elleNôrzi 
A muNkálAtokAt

Újabb segítség
Ismét begördült az uniós élel-

miszeradományt szállító kamion 
július 17-én a Palotaker Kft. telep-
helyére, hogy kiosztásra kerüljön 
a 6100 kilogrammnyi fodros nagy-
kockatészta Várpalota rászoruló 
családjai számára.  A Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársai segédkeznek a kiosztás-
ban, hogy eljuthasson a több mint 
300 várpalotai családhoz az élel-
miszer. – Azt az információt kap-
tuk a Katolikus Karitásztól, hogy 
az év folyamán még várható egy 
uniós élelmiszeradomány – tájé-
koztatott Nagy Erika, az önkor-
mányzat egészségügyi, szociális 
és szegényügyi referense. 
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Ebben az írásban megpróbálom bemu-
tatni röviden a büntetôeljárás menetét, 
de terjedelmi okok miatt nagyon a lé-
nyegre kell hogy szorítkozzam.

A büntetôeljárás (továbbiakban: Be.) a 
nyomozati (általában ez a rendôrségi sza-
kot jelenti) szakasszal indul. A Be. indul-
hat magánszemélyek általi feljelentés-
sel, illetve vannak olyan esetek amikor 
a különbözô hatóságok hivatalból teszik 
meg a feljelentést (pl. az orvos észleli, 
hogy valaki közlekedési balesetben nyolc 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenve-
dett). A nyomozati szak a legelsô, de ta-
lán a legfontosabb szakasz az eljárásban 
mind a hatóság, mind a terheltek részérôl. 
Az esetek döntô többségében ugyanis 
amilyen eredménnyel zárul a nyomozati 
szakasz, olyan lesz az egész eljárás vége 
is. Ebben a szakaszban döntô fontosságú 
vallomások, egyéb bizonyítékok kerülnek  
az anyagba, amelyeket már késôbb egyál-

talán nem vagy csak kicsit lehet változ-
tatni. Gyakorlatilag majdan az ítéletet 
meghozó bíróság teljes egészében a nyo-
mozati anyagra támaszkodik, amely egy-
részt helyes, de – az én álláspontom sze-
rint – ez Magyarországon fokozottan igaz, 
ami sok esetben nem szerencsés.

Amikor lezárul a  nyomozati szakasz és a 
Be. még nem fejezôdik be, tehát nem szün-
tetik meg a nyomozást a legelsô szakasz-
ban, akkor a Be. legrövidebb, ügyészi sza-
kasza következik. Ebben a szakban is meg 
lehet szüntetni a Be.-t, de mivel általában 
minden nyomozást az ügyészség felügyel az 
elejétôl kezdve, ezért ha eljut eddig az ügy, 
általában mindig a bíróságon fejezôdik  be, 
mert megtörténik a vádemelés. Az ügyészi 
szak egyik legfontosabb része a vádirat el-
készítése, amit az ügyészség a bíróságnak 
megküld, aki kitûzi a büntetôtárgyalást.

A legutolsó, egyben legfontosabb sza-
kasz a bírósági szakasz, hiszen itt szüle-

tik meg a végsô döntés, és itt teljesednek 
ki mindazon jogállami garanciák, amelyek 
minden jogállam büntetôjogában megta-
lálhatók. Ezekkel a garanciákkal késôbb 
külön cikkben foglalkozom majd. A bíró-
sági szakasz röviden úgy foglalható ösz-
sze, hogy az ügyészség vádol, a terhelt és 
a védô védekezik, a bíróság pedig a ren-
delkezésre álló bizonyítékok alapján dönt 
a bûnösség kérdésében és kiszabja a bün-
tetést vagy felmenti a terheltet a vádak 
alól. Bár a bírói szaknak a legfontosabb-
nak és a legalaposabbnak kellene lennie, 
sajnos manapság sok esetben csak a nyo-
mozati szak szolgai megismétlését jelen-
ti, ami egyébként abszolút törvényes, de 
bizony a futószalagon mûködô bírósági 
tárgyalások sok esetben csalódást kel-
tenek az igazságot keresô emberekben.
(Folytatjuk.)

IFJ. DR. HARcOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A büntetôeljárásról  2.

féle laminált
padló

•  Járólapmintás laminált padló 
(32-es kopásállóságú, 8 mm vastagságú) 1290 Ft/m2

•  Merbau laminált padló 
(32-es kopásállóságú, 7,7 mm vastagságú) 1490 Ft/m2

Minden laminált padlóhoz ingyen szegélyléc és alátétfólia.

További akcióinkról érdeklôdjenek üzletünkben.
Az akció 2009. július 1-jétôl július 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 Nyitva: H–P: 9–17 és Sz: 9–12
www.hubertparketta.hu

300 Nyitási

akció!
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Megkérdeztük...
Táborozott-e 
gyermeke?

Stangené Nováky Gabriella 
gyógyszertári asszisztens

Kisfiam a Nepomuki iskolába 
jár, az ott megrendezett napkö-
zis táborban töltött el egy hetet. 
Nagyon jól érezte magát, sokféle 
programot szerveztek a gyerekek-
nek, többször kirándultak, stran-
doltak a pápai fürdôben és a Bala-
tonon, ahol még hajókáztak is.

Putnoki Gáborné operátor
Évek óta vesz már részt a fiam 

a Bán Aladár Általános Iskola nyá-
ri napközis táborában. Az idén a 
hathetes táborozásból három hé-
tig járt ide. Reggel fél 8-tól dél-
után fél 4-ig töltötték el haszno-
san a szabadidôt, voltak moziban, 
fürödtek a Balatonban, és persze 
kirándultak is. 

Kazári József vállalkozó
Az ikerfiaink imádják a sportot, 

ezért választottunk olyan tábort, 
amely ezen igényüket kielégíti. Két 
hétig a GYSE sporttáborában vesz-
nek részt, immár harmadik éve. Na-
gyon lelkesen mennek, mert válto-
zatos programok (úszás, kerékpáro-
zás, hegymászás, teremhoki stb.)  
és versenyek várják ôket.

 -ÁGó

Sport minden 
mennyiségben

A gyermekek egészséges 
fejlôdésének elôsegítése, a 
rendszeres sportolás biztosítá-
sa, az egészséges életmód 
népszerûsítése céljával jött lét-
re a Gyermekek Sportjáért Egye-
sület, melynek érdekében há-
rom éve szervez sporttáborokat 
Sziliné Pápai Gyöngyi testnevelô 
vezetésével. A helyszínt a Vá-
sárhelyi András Tagiskola torna-
terme biztosítja.

Idén Várpalotán hét héten át 
élvezhették a gyermekek a moz-
gás örömét a gazdag és tartal-
mas programokon keresztül, me-
lyek felölelték a sport számos te-
rületét az atlétikától kezdve a lo-

vagláson keresztül a kerékpározá-
sig. A július 6-án kezdôdô napkö-
zi jellegû sporttáborban egyaránt 
elôtérben volt a csapatszellem és 
az egyéni rátermettség. 

A táborozás során, a heti vál-
tásban érkezô gyermekek hétfôn 
alakították meg a csapatokat, 
amelyek a hét folyamán verse-
nyeztek egymással a pénteken 
kiosztásra került érmekért. Min-
den nap programja mást ígért a 
sportolni vágyó gyermekeknek. 
Hétfôn a sport- és testnevelé-
si játékok adtak terepet a ve-
télkedésre, a tájfutó versenyben 
gyorsaságukat és tájékozódó ké-
pességüket is bizonyíthatták a 
résztvevôk.  A lovaglás különösen 

népszerû az ifjúság körében, így 
ez a program sem maradhatott 
el a táborozás során. A keddi na-
pon a székesfehérvári lovardában 
egyéni lovas program és lovas ko-
csizás is szórakoztatta a gyerme-
keket, az uszodai strandolás pe-
dig lehetôséget nyújtott a játé-
kos vetélkedôre vízben és szára-
zon egyaránt.  A kissé borúsan 
induló szerdai napon a túrázásé 
volt a fôszerep, a játékos sorver-
senyeket követôen a Várvölgybe 
kirándult a csapat. Visszatérve 
a város legjobb játszóterét vet-
ték birtokba, majd a veszprémi 
floorballcsapat csatáit szurkolták 
és küzdötték végig a táborozók 
az iskola tornatermében. A más-
napi balatoni program fürdés-
sel, versenyekkel telt, kötélhúzó, 
homokvárépítô és kidobóverseny 
várta a gyerekeket. 

A tábor utolsó napján a ke-
rékpáros akadályverseny és a 
floorballbajnokság után követke-
zett az eredményhirdetés. A csa-
patok értékelése mellett az egyé-
ni versenyszámokban eredményes 
versenyzôk nyakába is érem ke-
rült, és bár érmet nem mindenki 
szerzett, de egy gyermek sem tért 
haza a hét folyamán kiosztás-
ra került kisebb ajándéktárgyak, 
meglepetések nélkül.

GÁGó ANITAAz egyesület áltAl szervezett sporttáborbAN vidámAN folyik Az élet

Nem támogatják a nyári táboroztatást
Forráshiányra hivatkozva nem 

támogatja a minisztérium a gyer-
mekek nyári sporttáboroztatását. 
Az önkormányzatok, illetve kis-
térségek a maguk önrészét hoz-
zátéve pályáztak volna az állami 
támogatásra, ám ebben az évben 
erre nincs lehetôség. Németh Ár-
pád polgármester szerint nem is 

a támogatás mértéke, inkább az 
elv miatt tragikus a helyzet, hi-
szen forráshiányról beszélnek, 
miközben óriási pénzpazarlások-
ról hallunk. – Ha már a gyermek-
táborok támogatására sincs pénz, 
akkor mire van? Most, amikor ki-
derült például, hogy a tervezett 
kormányzati negyed tízmilliárd 

forintot vitt el, úgy, hogy semmi 
nem lett belôle – jegyezte meg a 
polgármester. 

Az idei sporttábor szervezôi ép-
pen ezért szûkösebben kell hogy 
tervezzenek, hiszen a pályázat-
hoz tervezett önrészbôl kell gaz-
dálkodniuk.  

B. A.
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Megújult a közüzemi kft.
Új szolgáltatásokkal, új szerve-
zeti felépítéssel, megújult tevé-
kenységekkel indult el áprilistól 
a Várpalotai Közüzemi Kft. mû-
kö dése. Helt Tamás ügyvezetô 
igazgató számolt be a cég három 
hónap alatt elért eredményeirôl 
és mûködésérôl.

– Komoly átszervezésre került 
sor az önkormányzati társaságok 
mûködése terén.

– Az elôzô idôszakban ugyan-
azon önkormányzati tevékenysé-
get végezte több gazdasági tár-
saság is, mely nem volt igazán 
költséghatékony. Így például a vá-
rosüzemeltetés és közüzemi kft. 
ugyanúgy foglalkozott a zöldterüle-
tek gondozásával és a köztisztasá-
gi feladatokkal, az ingatlanhaszno-
sítás, -forgalmazás, valamint épí-
tési és felújítási tevékenység pedig 
feladatkörébe tartozott a kincstár-
nak, a közüzemi és a Palotakon-
zult Kft.-nek is. Az átszervezés so-
rán megtörtént ezen tevékenysé-
gek egy cégbe való összevonása, 
a dolgozók és a feladatok átvétele. 
Szükség volt arra is, hogy a köz-
üzemi kft. kizárólagos jogot kap-
jon a szakfeladatok ellátására. Az 
új cég küldetése, hogy igényes mó-
don ellássa Várpalota lakosságának 
kommunális szolgáltatói tevékeny-
ségét a lakosok életminôségének 
javítása érdekében, a városfejlesz-
tési és gazdaságfejlesztési tevé-
kenységek által hozzájáruljon a vá-
ros fejlôdéséhez

– Hogy alakult a szervezeti fel-
építés?

– A vezetés igazgatói menedzs-
ment jellegû, emellett összehan-
golt csapatmunkára törekszünk. Az 
új szervezeti felépítés négy pillére 
az ügyvezetô igazgató, a fômérnök, 
a gazdasági vezetô és a közpon-
ti titkárság. A fômérnök vezeti az 

operatív részlegeket, a napi szintû 
munkairányítást, a fejlesztési cso-
portba tartoznak a mérnökeink, a 
minôségbiztosítás feladatkörét meg-
bízási szerzôdéssel látja el egy külsôs 
cég. Folyamatosan épülnek fel az új 
munkakörök, új munkaköri leírá-
sokkal. Meghirdettük a gazdasági 
vezetôi állást, többrétû feladatkör-
rel, a teljes körû pénzügyi, gazda-
sági feladatok ellátásával, valamint 

humánerôfor  rás- és értékesítési me-
nedzserre is szükség lesz a jövôben.

– Három hónapja zajlik az át-
szervezés folyamata. Milyen sikerek 
könyvelhetôk el azóta?

– Felülvizsgáltuk a szerzôdéseket 
és költségeket, valamint újragon-
doljuk a veszteséges feladatokat, 
beszállító cégek ajánlatait vizsgál-
juk át, cash-flow-követést végzünk 
a nagyobb megtakarítás elérése ér-
dekében.

Június 30-ával zárult le a gázév, 
és új szerzôdés megkötésére volt 
szükség a gázbeszállító céggel. 
Bekértük a gázszolgáltatók ár- és 
szerzôdésajánlatait, és a különféle 
feltételeket összehasonlítva dön-
töttünk az Égáz-Dégáz Zrt. mellett. 
Változtatva a tavalyi szolgáltatót 

kedvezményesebb szerzôdést tud-
tunk kötni, az így elért megtakarí-
tás következtében visszajön az áfa-
emelés miatti veszteség, amelyet 
januárban nem kalkuláltak a fûtési 
díjba. A második legnagyobb ki-
adási tételünk volt az üzemanyag-
vásárlás, ahol szintén sikerül meg-
takarítanunk, mivel a jelenlegi 
céggel kötött szerzôdést jobb kon-
díciókkal módosítottuk. 

A közüzemi kft. fontos feladata 
a hulladékgazdálkodás. Az kormány 
július 15-tôl az országban mûködô 
hulladéklerakók mintegy 90%-át 
bezárja, így ettôl kezdve el kell 
szállítanunk az általunk begyûjtött 
kommunális hulladékot Várpalotáról 
is, a legközelebbi befogadó lerakó-
hoz, Ajkára.  Az elôzô vezetésnek 
kellett volna elkészíttetnie a szük-
séges átrakóállomás engedélyezte-
tési terveit, mely nem készült el, az 
állomás nem épült meg, így szüksé-
ges volt helyet keresni az átrakónak 
a szeméttelepen. Folynak a munká-
latok, július 15-tôl kezdve itt tör-
ténik a begyûjtött szemét konténe-
rekbe átrakása és az elszállítás.

A lakosságot érinti a közüzemi 
díjak alakulása. Országos szintet 

tekintve is túl alacsonyak a 2006-
os árakon mûködô várpalotai díjak, 
amelyek nem tartalmazzák a beru-
házási ráfordításokat, a hulladék-
átrakás költségeit és a fejlesztési 
díjhányadot, amelyet a használat-
ban lévô eszközök folyamatos fej-
lesztése miatt kell bekalkulálni, így 
emelnünk kell a közüzemi díjakat.

Célunk a kevesebb hulladék, hi-
szen ez könnyíti a hulladékgazdál-
kodást. Ennek érdekében megbíz-
tunk egy székesfehérvári mérnöki 
irodát, hogy dolgozza ki a hulladék-
gazdálkodási stratégiánkat a hul-
ladékmennyiség-csökkentése érde-
kében. Az együttmûködés szándé-
kával folytatunk tárgyalásokat az 
Egészséges Palotáért Egyesülettel 
és a Hulladék Munkaszövetséggel 
is ez ügyben. Cégünk részt vett jú-
niusban a Zöld-expón, segítettünk 
és kiállítóként is részt vettünk, ek-
kor szerveztük meg a sikeres elekt-
ronikai lomtalanítást is.

Több külsôs céggel kötött szer-
zô dés módosításával és felmondá-
sával szintén több száz ezres meg-
takarításokat értünk el, így költség-
hatékonyabban tudjuk megolda ni a 
feladatokat. Internetes honla pot 
illetôen kedvezô árajánlatú szer-
zô dést sikerült kötnünk egy he lyi 
kft.-vel, az arculattervezésre is sor 
kerül szintén egy várpalotai kft. 
munkája nyomán. Fontos újítás a 
kollektív munkaszerzôdésben a ru-
galmas munkarend bevezetése a 
nem fizikai munkavállalókra vonat-
kozóan, amely értelmében a meg-
határozott törzsidôt kötelezô le-
dolgozni, a peremidôt pedig úgy 
osztja be a dolgozó, ahogy kíván-
ja, vagyis rugalmasan kezdhet és 
rugalmasan távozhat. Új tevékeny-
ségként indul meg cégünknél a te-
metkezési szolgáltatás és takarító 
vállalkozást is indítunk a jövôben.

GÁGó ANITA

helt tAmás, A várpAlotAi közüzemi kft. ügyvezetô igAzgAtójA

Várpalota város önkormányzati képviselô-testülete (8100 Várpalota Gárdonyi G. 
u. 39.) a 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázat út-
ján kívánja értékesíteni a várpalotai ipari park területén deponált 13 000 m³ nem 
tiszta termôföldet.

Pályázati biztosíték: 1 950 000 Ft. A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2009. 
VIII. 3. 16 óra Várpalota, polgármesteri hivatal, hatósági iroda (Várpalota, Gárdo-
nyi G. u. 39.)

A pályázati tárgyalás ideje, helye: 2009. VIII. 4., 10 óra, Várpalota, Gárdonyi G. u. 
39. polgármesteri hivatal, I. emeleti kamaraterem.

A pályázattal kapcsolatos információk, illetve a termôföldre vonatkozó részletes 
dokumentáció átvehetô: a polgármesteri hivatal hatósági irodáján, az 1. és a 105. 
számú irodában, Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

A termôföld megtekinthetô: elôzetes egyeztetés alapján (tel.: 88/544-169)
Németh Árpád polgármester



Várpalotai gazdafogat-találkozó 
és hátaslovas ügyességi bemutató

2009. augusztus 1-jén Várpalotán, a salakos sportpályán

Szervezők: Nimród Várpalotai Lovas Baráti Kör, Válaszutak Lovas Sport Klub

Érdeklődni a nevezés sel kapcso-
latban lo va soknak a következő 
elérhetőségeken lehet:

06-20/436-8240
06-20/910-3684
kaldea@chello.hu

 8.30–9.00 Nevezés
 9.00–9.30 Pályabejárás
 9.30 Megnyitó
 9.40 Gazdafogathajtás
 12.00-tól  Ebéd

 13.00 Hátaslovas ügyességi bemutató
 14.30 Vadászhajtás
 16.00 Edző jellegű ugróbemutató
 16.30 Eredményhirdetés
 17.30 Felvonulás Várpalota városában

A nap folyamán büfé, árusok és lovaglási, kocsikázási lehetőség várja az érdeklődőket!

Célunk egy hangulatos és jókedvű találko-
zó mindazoknak, akik szeretik a lovakat és 
a lovaglást, akik szeretnének kapcsolatba 
lépni valamilyen szinten a lovas szerve-
zetekkel, vagy egyszerűen csak egy szép 
napot töltenének el csodálva a hajtók, lo-
vasok és idomított lovaik ügyességét.
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Emlékfutás a hôsökért
A Marathon Tömegsport és Kör-

nyezetvédelmi Egyesület július 
18-án váltófutást szervezett az 
1848–49-es szabadságharc száz-
hatvan és NATO-tagságunk tíz-
éves évfordulója alkalmából. Az 
emlékfutás Budáról indult, a vár-
ban lévô ’48-as emlékmûtôl, és az 
utolsó szakasz – Veszprém–Öskü-
Pétfürdô–Várpalota – után a Thuri 
téren található emlékmûnél ért 
véget. Ezeken a helyeken a sza-

badságharc elôtt tisztelegve ko-
szorút helyeztek el a résztvevôk. 
A hét lelkes egyesületi tagot még 
az aznapi viharos idôjárás sem 
tántorította el céljától, a tiszte-
letreméltó teljesítmény után, vá-
rosunkba érkezve, a csapatot a 
Honvédség és Társadalom Bará-
ti Kör várpalotai szervezetének 
képviselôi fogadták, együtt emlé-
kezve a történelmi évfordulókra.

G. A.

Nyugállományú 
katonák találkozója

A Magyar Honvédség Bakony 
Harckiképzô Központ parancs-
nokságának meghívására és 
szervezésében minden évben 
Várpalotán bajtársi találkozóra 
kerül sor mindazon nyugállomá-
nyú tisztek és tiszthelyettesek 
részére, akik valamikor a BHK 
jogelôdjénél szolgáltak.

Az idei évi találkozón részt vet-
tek Pécstôl Budapestig, Ceglédtôl 
Veszprémig a nyugállományú ka-
tonák. A július 7-i rendezvény 
rendkívül színes és tartalmas volt, 
ahol Fürst Tamás ezredes, a kato-
nai szervezet parancsnoka vázolta 
az egység alaprendeltetésû felada-
tainak végrehajtását, vetített ké-
pes elôadásában. Ezt követôen a 
bakonykúti bázis megtekintésére 
került sor, majd a nyugállományú 
katonák képviselôi megkoszorúzták 

az 1944. július 25-i aknavetôcsô-
robbanás áldozatainak emlékmûvét 
a csörlôháznál, valamint  Kránitz 
An tal posztumusz ôrnagy a Kossuth 
laktanyában található emlékmûvét, 
tisztelettel adózva így a kiképzési 
balesetben elhunyt katonák emlé-
ke elôtt.

Ugyanezen a napon került fel-
avatásra a csapatemlékszoba, 
amely hûen tükrözi nemcsak a 
BHK, hanem a jogelôd katonai 
szervezetek életét, tevékenysé-
gét is. Fürst Tamás parancsnok ki-
emelte Kreizinger Károly nyugállo-
mányú ezredes és Dobszai József 
nyugállományú alezredes sokrétû 
segítségnyújtását, a relikviák, do-
kumentumok, fényképek rendelke-
zésre bocsátását. A katonák sok 
szép élménnyel távozhattak a lak-
tanyából az idei találkozóról is.

GÁGó
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Programajánlók, közérdekû információk
KRÚDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28.
Július 27-tôl augusztus 19-ig hétfôtôl pén-

tekig 8–16 óráig tart nyitva. Minden hó-
nap elsô hétfôi munkanapja szünnap.

IFJÚSÁGI HÁZ
Várpalota, Tési u. 3/B
Július 24-én, pénteken 10 órától aratási 

szokások felelevenítése képekben, zené-
ben, kreatív foglalkozás keretében.

THuRI-VÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.
Július 25., 20 óra Sztárok szemtôl szemben 

– Hazatérés ökölvívógála: Vetô Gábor vs. 
Moradian. Vendégek: Kótai Mihály, Ko-
vács Kokó István. A belépés ingyenes!

VBSK SPORTTELEPE
Várpalota, Bányabekötô út, salakospálya
Augusztus 1. Várpalotai gazdafogat-talál-

kozó és hátaslovas ügyességi bemutató. 
Programok 8.30-tól

VÁROSKÖZPONT
Augusztus 1. Fúvószenekari és mazsorett- 

fesztivál. 11 órakor térzenét ad a Dísz 
téren a Várpalotai Bányász Fúvószene-
kar. 15.45-kor menetzenés felvonulás 
a mûvelôdési központtól a Fô térre. 16 
órakor a fesztivált megnyitja Németh 
Árpád polgármester. A fesztivált kö-
szönti Talabér Márta, a Veszprém Me-

gyei Közgyûlés alelnöke. Zenekarok és 
mazsorettek közös bemutatója. 17 órától 
gálakoncert a Thuri-vár udvarán.

TITKOS KERT
Várpalota, Veszprémi út 19.
Július 28. 19 óra: Misztrál-koncert

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

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

Hozzávalók 4 személyre: 4 
sze let 150 g-os hátszín, 80 g füs-
tölt szalonna, 1 db vöröshagy-
ma, 2 db paprika, 2 db paradi-
csom, 200 g lecsó, 5 db tojás, 100 
g zsír, 1 pohár tejszín, 1 csomag 
kapor, ízlés szerint só, ôrölt bors, 
fûszerpaprika.

Elkészítés: A megmosott hát-
színt vékonyra kiklopfoljuk. Az 
apró kockára vágott szalonnát, 
a karikára vágott vöröshagymát 
zsíron megpirítjuk, pirospapriká-
val megszórjuk, majd a cikkekre 
vágott zöldpaprikával és paradi-
csommal együtt fedô alatt meg-
pároljuk. Ezután belekeverjük 
a felvert tojásokat és összesüt-
jük az egészet. Ezzel a raguval 

megtöltjük az elôkészített ros-
télyos szeleteket, összegöngyöl-
jük, átkötözzük (vagy hústûvel 
megtûzzük), és kevés zsíron 
elôsütjük. Kevés apró kocká-
ra vágott hagymát zsírban meg-
pirítunk, sóval, ôrölt borssal 
fûszerezzük, és ebben pároljuk 
az elôsütött hústekercseket. A 
már megpárolt rostélyosokat ki-
vesszük, a kötözôzsineget (vagy 
a tûket) eltávolítjuk, és felsze-
leteljük a tekercseket. A megma-
radt levet tejszínes habarással 
besûrítjük, finomra vágott ka-
porral ízesítjük, hirtelen össze-
forraljuk, majd leszûrjük és át-
passzírozzuk. A felszeletelt ros-
télyosokat leöntjük a mártással, 
és lúdgége tésztával tálaljuk.

Recept(t)úra

Kab-hegyi rostélyos

Megy a mérges kismalac az erdôben és találkozik a nyuszival. 
Pofán dobja egy palacsintával. Megszólal a nyuszika:
– Ez szándékos volt? Mire a kismalac:
– Nem, lekváros!

Ha a szüleidnek nincs gyereke, nagy valószínûséggel neked 
sem lesz.

A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora a zaj, hogy 
egy ember el sem tudná viselni.

Humorzsák
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Mit tehetünk azért, hogy a nyarat kánikulában 
is önfeledten tölthessük együtt a családdal?

Az idei nyár tartogatott már né-
hány meglepetést. Az igazi, több-
hetes kánikula eddig még vára-
tott magára, de számos jégesôn 
és viharon vagyunk túl. Vajon így 
a nyár derekán kell-e tartanunk a 
fojtogató melegtôl, és ha igen, 
meddig fog tartani? Most néhány 
jó tanácsot adunk ahhoz, hogy 
mire is vigyázzunk a kánikula 
hátralévô részében, és mit tehe-
tünk azért, hogy a családdal, ba-
rátokkal töltött idôben ne zavar-
jon meg minket semmi.

Mindannyian jól tudjuk, hogy a 
tûzô napon tartózkodni manap-
ság már kimondottan veszélyes. 
Fényvédô krémek százai állnak he-
gyekben a boltok polcain arra várva, 
hogy megvásároljuk ôket, és a folya-
dékpótlás fontosságáról is számos 
újságban, tévé- és rádiómûsorban 
kaptunk már tájékoztatást. Aki sze-

reti a kalapokat, az védekezhet a 
napszúrás ellen egy könnyû nyá-
ri fejfedôvel is, de ilyenkor min-
denki inkább arra törekszik, hogy 
a nap legnagyobb részét hûvös he-
lyen töltse. Ha megfogadjuk és be-
tartjuk az alapvetô tanácsokat, ak-
kor nagy valószínûséggel gondol-
hatjuk, hogy nem lesz semmi ba-
junk a melegben.  De sajnos a leg-
több esetben vagy elfeledkezünk az 
óvintézkedésekrôl, vagy egyszerûen 
csak nem kerülhetjük el, hogy egy 
egész napot egy fülledt, levegôtlen 
helyiségben töltsünk például a hi-
vatali ügyintézések vagy a mun-
kánk miatt. Ez már önmagában is 
elég lenne, de ezt még csak fokoz-
za, hogy ezeken a kellemetlensége-
ken felül még azzal is meg kell küz-
denünk, hogy nem értjük tisztán, 
amit a munkatársaink, a hivatali 
ügyintézô vagy akár a családtagja-
ink mondanak nekünk. Ha melegünk 

van, természetes, hogy kevesebb a 
türelmünk és kevésbé tudunk oda-
figyelni egy-egy beszélgetésre Ezt 
a rossz érzést pedig megsokszoroz-
hatja az, ha nem hallunk tisztán, és 
végül legszívesebben emberek közé 
sem megyünk, hanem csendben és 
magányosan repül el a nyár. Olyan 
ez, mintha egy átlátszó üvegbu-
borékban élnénk, ahol így nyáron 
szinte elviselhetetlenül meleg van, 
és a saját életünk hangjai kezdenek 
megszûnni. Mi pedig lassan elfe-
lejtjük hiányolni ôket. A tévé szin-
te ordít, de a búra mégsem engedi 
át a hangjait, a postás hosszú per-
cekig nyomja a csengôt, mi pedig 
nem értjük, hogy miért rossz kedvû, 
amikor átvesszük a leveleinket. Úgy 
érezzük, hogy az egész világ elle-
nünk van, s miközben a forrósággal 
is meg kell küzdenünk, még gorom-
báskodnak is velünk. Nem számít 
hány évesek vagyunk, mindenkinek 

fontosak a családtagjai: a gyerekek, 
az unokák. Értük élünk és értük dol-
gozunk végig egy életet. Nem sze-
retnénk csak azért elveszíteni va-
lamelyiküket, mert egy képzelet-
beli búra alatt élünk. Ami azt je-
lenti, hogy örökös nézeteltéréseink 
vannak a hallásproblémánk miatt, s 
ôk már egyre kevésbé szeretnének 
találkozni velünk. A halláscsökke-
nés egyébként is könnyen és fáj-
dalommentesen orvosolható, és itt 
Várpalotán is elérhetô. Elsô lépés-
ként nem kell mást tennünk, mint 
hogy részt veszünk egy ingyenes 
hallásvizsgálaton, ahol aztán azt 
is megtudhatjuk, hogy pontosan 
hogyan zajlik a teljes hallásgon-
dozás. Amennyiben valóban meg-
lepetést szeretne szerezni család-
jának, barátainak, és el akarja fe-
lejteni a rossz hallásból adódó fe-
szültségeket, jelentkezzen hozzánk 
ingyenes hallásvizsgálatra. LcA
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Felhívás
Várpalota Város Önkormányzata a válság miatt lakásukat elveszítô emberek 

lakhatási problémájának megoldása érdekében elôzetes felmérést készít – az 
ezzel kapcsolatos  önkormányzati döntés elôkészítése céljából –  arról, hogy  
vannak-e a városban  olyan üresen álló lakások, amelyeket a tulajdonos az ön-
kormányzat számára e célból bérbe adna.    

A személyi jövedelemadóról szóló cXVII. törvény értelmében, ha a tulajdo-
nos e célból adja bérbe lakását az önkormányzatnak, legalább 60 hónapra, ak-
kor a bérbeadásból származó bevétele után nem kell adót fizetnie. 

Az érdeklôdô tulajdonosok jelentkezését az alábbi helyen és idôben várjuk: 
Polgármesteri  hivatal Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. fszt. 5. számú hivatali he-
lyiségében,  Nagy Erika szociális és eü-szakreferensnél,  2009. július 29-én 
8–12 óra és 13–17 óra között, valamint 2009. augusztus 5-én 8–12 óra és 
13–17 óra közötti idôben. 
  Katona csaba alpolgármester

Várpalota Város Önkormányzatának támogatásának köszönhetôen, pályáza-
ton nyert összegbôl  valósulhat meg a Titkos kert ez évi kiemelt hangverse-
nye, amelynek során a Misztrál együttes ad koncertet. A július 28-án 19 óra-
kor kezdôdô rendezvényt Huszárné Bacsárdi Valéria, az oktatási, kulturális és 
sportbizottság elnöke nyitja meg.  Az 1997-ben alakult Misztrál  együttes is-
mert és kevésbé ismert hazai és külföldi költôk verseit zenésíti meg sajátos 
és egyéni hangon. Dalaikban ötvözôdik a történelem, a hagyomány és a külön-
leges, gyökereiben magyar és modern dallamvilág.

A Misztrál együttes 
a Titkos kertben

Dmitro Tkacs, 
a mûvész diplomata

Dmitro Tkacs, ukrajna nagykö-
vete már tíz éve készít szabad-
idejében csodálatos ukrán 
népmûvészeti kerámiákat, han-
gulatos tálakat, dom bor mû ve-
ket, melyeken színes virágok, 
táj képek, ukrán és magyar mû-
em lék épületek pompáznak.  

Június végén rendezte meg a 
városi mûvelôdési házban a Vár-
palotai Ukrán Önkormányzat Sza-
bó Jaroszlava elnök támogatásá-
val és a Magyarországi Ukrán Kul-
turális Egyesület Dmitro Tkacs 
kerámiakiállítását. A megnyitón 
Németh Árpád polgármester kö-
szöntötte a mûvész nagykövetet, 
és fejezte ki elismerését a magas 
színvonalú munkák iránt, kiemel-
ten említve a szomszédos magyar 
és ukrán nemzet barátságát. 

Dmitro Tkacs megnyitón elhang-
zó szavait Hartyányi Jaroszlava, 

az Országos Ukrán Önkormányzat 
elnöke tolmácsolta a megjelen-
teknek. A kiállított mûvek a nagy-
követ magyarországi tartózkodása 
alatt születtek, így az alkotásokra 
nagyban gyakorolt hatást orszá-
gunk. Ezt példázza a kerámiák kö-
zül az a három tányér is, amely a 
nyári, ôszi és téli Budapestet áb-
rázolja. – Soha nem foglalkoztam 
kerámiákkal, de rajongója voltam 
a híres ukrán festômûvésznek, 
Bilokur Katerinának, aki népi mo-
tívumokat használ mûvei során; 
az ô hatására kezdtem el készí-
teni a kerámiákat – osztotta meg 
a hallgatósággal személyes él-
ményét a nagykövet. Ukrán dal-
lamokat megszólaltató gyönyörû 
gitármuzsika zárta a megnyitót. 
Dmitro Tkacs tárlatát még két hé-
tig tekinthette meg a közönség a 
mûvelôdési házban.

 G. A. 

Élet az ifjúsági 
házban

Több száz fiatal talált rá a Vár-
palotai Ifjúsági Házra a nyár fo-
lyamán, és kapcsolódott be a 
hasznos és érdekes elfoglaltsá-
gokat ígérô programokba. A 
nemrégen alakult intézmény 
életérôl és a jövôbeni tervekrôl 
kérdeztük Pappné csôvári Zsófia 
intézményvezetôt.

– Az ifjúsági ház a nyár eleje óta 
mûködik aktívan. Milyen programo-
kat sikerült megvalósítani az azóta 
eltelt idôszakban?

– Szerveztünk alkotó- és kézi-
labdatábort, valamint napközis 
jellegû elfoglaltságokat, nagy si-
kerrel. A kéthetes kézilabdatábor-
ban a város volt NB I-es kézilab-
dásainak részvételével délelôtt és 
délután a sportcsarnokban foly-
tak az edzések, ebédelni pedig 
hozzánk jöttek a fiatalok, úgy-
hogy olyanok is megismerhettek 
bennünket, akik még nem hallot-
tak rólunk. Az egyhetes alkotó-
táborunkban a résztvevôk meg-
tanultak hímezni, szôni az inotai 
nyugdíjasklub lelkes tagjaival, 
gyöngyöt fûzni, gipszet önteni 
az ifjúsági ház dolgozóival, kre-
atív papírral dolgozni Szeivolt 
Tamarával, a Civilház munkatár-
sával, kosarat fonni Hegedûs Ár-
páddal. Kovácsmesterünk is volt 
Miklós Attila személyében. Nem 
utolsó sorban sokat köszönhet-
nek a gyermekek Mészáros Imréné  
Kati néninek, akivel meghívót, 
tuskarcot, képlenyomatot készí-
tettek. Szeptembertôl tervezzük 
Kati néni vezetésével rajzszakkör 
indítását. A résztvevôk nagyon 
élvezték a kézmûves foglalkozá-
sokat, állandóan tele volt a kre-
atív mûhely, az általuk készített 
tárgyakat pedig hazavihették. 
Ezek mellett folyamatosan ingye-
nes napközis programok voltak, és 
még a Várkerti iskola napközisei 
is meglátogattak bennünket.

– Meghirdetett az ifjúsági ház 
lovas tábort is.  

– A nagy sikert aratott pá pa-
te széri lovas tábor elsô turnusa 
július elején indult. A lovas tá-
bor folytatódik, a második turnus 
igény szerint augusztusban ke-
rül megszervezésre. Az izgalmas-
nak ígérkezô tábor alatt a lovag-
lás mellett lehetôség nyílik a ro-
vásírás elsajátítására, kézmûves 
foglalkozásokra, kincskeresésre. 
Emellett jurtában aludhatnak a 
gyermekek, és éjszakai barango-
láson is részt vehetnek. 

– Mi lesz még a nyár folyamán?
– Tervezünk még alkotótábort, 

és felmerült a focitábor, kézilab-
datábor gondolata is, a napközis 
elfoglaltságok pedig folyamatosan 
zajlanak. Tánctermünkben próbál-
nak a különféle sportegyesületek, 
tánccsoportok, lehetôséget ad-
tunk a Tamás Dénes által vezetett 
karatésoknak. Nagyon örülünk an-
nak, hogy megjelent a 16-17 éves 
korosztály, zenélnek, pingpongoz-
nak. Büszkék vagyunk arra, hogy 
alig egy hónap alatt klubtagjaink 
saját kezdeményezésre létrehoz-
ták a Kedves-tánccsoportot.

– Mire számíthat szeptembertôl 
az idelátogató ifjúság?

– A Várpalotai napok kereté-
ben országos szakmai ifjúsági ta-
lálkozót szervezünk, fôként azzal 
a céllal, hogy megismertessük a 
nem formális tanulás módszereit. 
Részt veszünk az unió által meg-
hirdetett Fiatalok lendületben 
programban, ennek keretein be-
lül  lehetôség nyílik, hogy fiatal 
külföldi önkéntes érkezzen hoz-
zánk. Augusztus 22-én a Gál Gyula 
Sportközpontban Heidrich Péter-
emléktornát szervezünk, és szep-
temberben látogat el hozzánk dr. 
Csernus Imre, alkohol- és drogel-
lenes prevenciós nap keretében. 
Továbbá terveink között szere-
pel, hogy a Várpalotai Ifjúsági 
Ház gyakorlati helyet biztosítson 
a szociális munkásnak készülô fia-
talok számára. 

GÁGó
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Tájékoztató

Pályázati hirdetmény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy a krízishelyzetbe került szemé-
lyek támogatásáról szóló 136/2009. 
(VI. 24.) Kormányrendelet értelmében a 
területileg illetékes regionális nyugdíj-
biztosítási igazgatóság egyszeri, vissza 
nem térítendô támogatást állapíthat 
meg a Magyar Köztársaság területén be-
jelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezô, nagykorú személynek, ha
–  a családjában a kérelem benyújtását 

megelôzô hónapban az egy fôre jutó 
havi jövedelem a  minimálbér nettó 
összegét (57 815 Ft-ot) nem halad-
ta meg

–  részére nyugellátást nem folyósíta-
nak, és 

–  a gazdasági válsághoz kapcsoló-
dó, elôre nem látható esemény kö-
vetkeztében  a családja mindennapi 
életvitelének fenntartását súlyosan 
veszélyeztetô krízishelyzetbe  került.

Krízishelyzetnek minôsül, ha a ké rel-
mezô:
–  a munkahelyét 2008. szeptember 30-

át követôen elvesztette
–  jövedelme a 2008. szeptember havi 

jövedelméhez képest 20%-ot elérô 
mértékben csökkent

–  lakáscélú kölcsönszerzôdésébôl ere- 
 dô fizetési kötelezettsége a tör lesz-
tô részlet 2008. szeptember havi ösz-
szegéhez képest 20%-ot elérô mér-
tékben emelkedett vagy 

–  egészségi állapota indokolja.

Nem jogosult támogatásra az a sze-
mély, 
–  akinek a 2009. év folyamán 15 ezer 

forintot meghaladó összegben átme-
neti (létfenntartási) segélyt állapí-
tottak meg

–  akinek esetében átmeneti (létfenn-
tartási) segély megállapítása iránt 
eljárás van folyamatban, vagy aki a 
krízishelyzetbe került személyek tá-
mogatása iránti kérelem benyújtását 
megelôzô 90 napon belül átmeneti 

(létfenntartási) segély megállapítá-
sára kérelmet még nem nyújtott be, 
kivéve, ha az önkormányzat rende-
letében elôírt feltételeknek nem fe-
lel meg.   

A támogatás összege legalább 20 000 
Ft, legfeljebb 50 000 Ft – különös mél-
tány lásra okot adó körülmény fennállá-
sa esetén legfeljebb 100 000 Ft.

A támogatás megállapítása irán-
ti kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani, amelyhez mellékelni kell 
a jövedelem összegének igazolásá-
ra alkalmas iratot vagy annak másola-
tát, valamint a lakáscélú kölcsön havi 
törlesztôrészletének emelkedését igazo-
ló iratot, amennyiben ennek emelkedé-
sére tekintettel igénylik a támogatást.  

A támogatás egy alkalommal, a csa-
lád egy tagja számára állapítható meg. 

A kérelmet a kérelmezô lakó- vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzôjénél 
2009. augusztus 1-je és 2009. no-
vember 30-a között lehet benyújta-
ni. A nem ezen idôpont között benyúj-
tott kérelmeket el kell utasítani! 

Amennyiben a kérelmezô megfelel a 
támogatásra való jogosultsági feltéte-
leknek a jegyzô a  kérelmet 8 munkana-
pon belül továbbítja a támogatás meg-
állapítására jogosult  nyugdíjbiztosítá-
si igazgatósághoz. 

A nyomtatvány igényelhetô, illet-
ve a kérelem benyújtható: a Várpalota 
Polgármesteri Hivatal (Várpalota, Gárdo-
nyi G. u. 39.) ügyfélszolgálati irodáján 
fenti idôtartam alatt hétfô, kedd, csü-
törtök: 8–12 és 13–16 óra között, szer-
da: 8–12 és 13–17 óra között, péntek: 
8–12 óra között, illetve a polgármesteri 
hivatal szociális és gyámügyi iroda fszt. 
9. és 26. számú irodájában szerdán: 
8–12  és 13–17 óra között. A kérelem 
letölthetô a varpalota.hu honlapon.
     

Máténé dr. Ignácz Anita Éva  
Várpalota város jegyzôje

Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) a Várpalota 
Város Önkormányzat Képviselô-testülete 6/2007. (I. 18.) határozata alapján PÁ-
LYÁZAT útján kívánja értékesíteni az alábbi összkomfortos LAKÁS INGATLANT:
Várpalota, Liliom u. 8. III. 12. szám alatt található 517/7/A/57 hrsz.-ú 
85 m2–es összkomfortos lakás célú értékesítése.

A Várpalota Város Önkormányzat Képviselô-testületének gazdaságfejlesztési 
és pénzügyi bizottsága 6/2007. (II. 20.) határozatában megállapított vételár: 
8 900 000 Ft.
Pályázati biztosítékösszege: 890 000 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2009. 7. 15-én 12 óra, Várpalota Város 
Polgármesteri Hivatal, pénzügyi adóügyi iroda, II. emelet 202. számú pénztár he-
lyisége.
A pályázattárgyalás ideje, helye: 2009. 7. 17-én 11 óra, Várpalota Város Polgár-
mesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)
A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó 
részletes dokumentáció átvehetô: Várpalota Város Polgármesteri Hivatal, pénztár. 
(8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39. Telefon: 88/592-660) 2009. 07. 7-étôl (kedd) 
10 000 Ft ellenében. 
A nyilvános pályázat benyújtása elôtt a lakás megtekinthetô a helyszínen az 
ügyintézô jelenlétében 2009. 7. 13-án 10–10.30 között.
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Könnyûzenei lexikon

Liners
Az 1993 végén vagy 1994 elején alakult magyar rockot játszó csa-

pat alapítói: Kovács István (Pi-Pista) – ének (ex-Dr. Shakespeare), Ko-
vács Csaba – basszusgitár (ex-Blokád, ex-Különjárat), Tunner Tamás – gi-
tár (ex-Born In 91), Ádám Lajos – billentyûk (ex-Spóra), ifj. Raveczky 
László – dob (ex-Dr. Shakespeare). A Liners a saját számok mellett fel-
dolgozásokat is játszott például a P. Mobiltól, a Prognózistól. Az elsô 
koncert elôtt már énekescsere történt, Kovács Istvánt Kugler Attila (ex-
Sharon) váltotta a mikrofon mögött. A Liners sikeresen debütált az Alag-
sorban, ahol is nyolc számot játszottak. További koncertek következtek 
a környéken, Úrkúton, Bándon. 1995 nyarán mint vokalista mutatko-
zott be Kugler Tamás, majd egyre több-nagyobb lehetôséget kapott, így 
késôbb már együtt énekeltek a Kugler fivérek. Ez évben lett Burján Vil-
mos gitáros is a Liners tagja. Most már a kicsit modernebb feldolgozások 
és jobban kidolgozott saját számok jellemezték a zenekart. Nagy sikerû 
koncertet adtak a palotai Kossuth laktanyában 1995 telén, majd a helyi 
Aids-segélykoncerten is. Itt úgy volt, hogy Burján Vilmos nem tud részt 
venni a koncerten, ezért Bozsoki Tamás (ex-Sky, ex-Blokád) három hét 
alatt betanulta a repertoárt. Azonban sikerült Burjánnak visszaérkeznie, 
s így különös felállással örvendeztette meg a közönséget az együttes: 
egyszerre három szólógitáron szólaltak meg a Liners-dalok.

1996 a Ki mit tud? vonzásában telt el: a Liners bejelentkezett a meg-
mérettetésre. A péti területi válogatón Márton Péter (ex-Without Face)  
ugrott be Burján Vilmos helyére, míg a megyei döntô után Ádám Lajos 
billentyûs távozott. Az országos válogatón több száz zenekar versengett. 
Közülük választották ki a legjobb 16 együttest, köztük a Linerst.  Nagy 
volt az öröm a banda háza táján. 1996. október 12-én volt az Alagsorban 
a  Ki mit tud? elôdöntôje elôtti utolsó nyilvános koncert/fôpróba, telt 
ház elôtt. Október 16-án, szerdán került sor az országos elôdöntôre, ame-
lyet az MTV 1-es élô, egyenes adásban közvetített. Még az RTV Színesbôl 
is a Liners folyt… A banda a Gyere még számmal indult a megméretteté-
sen. Bár a közönségszavazatok listáján 12 000-rel az elsôk között szere-
peltek, nem jutottak tovább. A zenekart furcsamód egy hangszeres szó-
listával versenyeztették, s az utóbbit hozták ki továbbjutónak. 

Ez megpecsételte a Liners további sorsának alakulását, többet vártak 
ettôl a lehetôségtôl, kiugrást reméltek ettôl a maga nemében nem kis 
teljesítménytôl, de ez elmaradt. Néhány próba ugyan volt még, de a ze-
nekar többet közönség elôtt nem játszott. A tagok szétszéledtek, közülük 
Kugler Attila, ifj. Raveczky László az Akna Campingban zenéltek tovább.

Tagok
Kugler Attila – ének
Kugler Tamás – ének
Tunner Tamás – szólógitár
Burján Vilmos – szólógitár
Kovács Csaba – basszusgitár
ifj. Raveczky László – dob

Várpalota
Fehérvári u. 17. 

Most receptenként

100 Ft
kedvezményt 
adunk a térítési díjból!

Az akciónk 2009. július 31-ig, 
vagy visszavonásig érvényes.

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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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

Ingatlan
Tési-dombon gázos, 1,5 szobás lakást elcse-

rélnék kisebb családi házra értékegyezte-
téssel. Tel.: 20/433-4036

Loncsosban két szintes családi ház parkosí-
tott, nagy udvarral eladó. Ugyanitt 

Páncéltôkés Belorusz pianínó eladó.  06(30) 
7305683

Várpalotán 1. emeleti felújításra szoruló 
garzon lakás sürgôsen eladó. Iár: 4,1 M 
Ft. 30/474-8855, 30/820-9792

Pincés, aknás, villanyórás garázs eladó a 
Penny nél. Érd.: esti órákban 20/213-3794 

Péti szôlôhegyen 80 nm-es családi ház, 
földmûvelésre alkalmas telekkel eladó. 
Érd.: 20-9319-961

Eladó a Felsôinkámban 1+3 fél szobás panel-
lakás vagy családi házra cserélhetô Vár-
palotán és környékén értékegyeztetés-
sel. 20/941-4350

Garzonlakás a Felsôinkám u.-ban felújított 
zuhanykabinos fürdôszobával eladó. 
20/972-8400

Eladó a Józanban a Tési út felôli részén 2468 
nm telek megosztva is. Termô gyümölcs-
fák, szerszámtároló. 20/363-4188

Eladó 2. emeleti 2 szobás téglalakás szép 
helyen, jó elosztású, konvektoros. Vagy 
családi házra cserélném. 88/785-120

Várpalotán a Mátyás k. utca elején (szolgál-
tató ház mögött) szigetelt téglaházban 
hôfokszabályzós tehermentes lakás el-
adó. 30/430-2525

Eladó Berhidán felújításra szoruló 2 szo-
bás fürdôszobás gázkonvektoros családi 
ház. Sok melléképülettel. 70/657-1263, 
30/330-3172

Eladó! Várpalotán az újlaky utcában 50 nm, 
2 szobás egyedi fûtéses téglalakás. Ala-
csony rezsivel, reális áron. 30/321-1391, 
30/618-5921

 Eladó vagy kiadó garázs a Tési-dombon. Vil-
lanyórás és aknás. 70/384-5326

Eladó tulajdonostól igényesen felújított tár-
sasházi lakás + garázs. Családiház-csere is 
érdekel értékegyeztetéssel. 20/938-2191

Eladó Várpalota, Árpád u. 17. családi ház 
1950 nm telekkel. Ár: 15 millió. 88/784-
558 vagy 88/372-163

Eladó a Mátyás k. u.-ban 2,5 szobás 1. eme-
leti lakás. Ár: 8 millió Ft. 88/372-163, 
30/6807-203.

Székesfehérváron eladó szigetelt házban 
lévô másfél szobás hômennyiségmérôs 
ablakcserélt téglalakás. 30/559-2692

Várpalotán 2. emeleti összkomfortos 2 szo-
bás téglalakás eladó, kiadó. Tési-dombon 
garázs kiadó. 30/5592-692

Felsôinkámban 1+3 fél szobás 1. emeleti fel-
újított lakás sürgôsen eladó. 20/961-1641

Várpalota-Inotán Zöldfa u. 921 nm-es építési 
telek zöldövezetben (közmûvek folyamat-
ban) eladó. Ár: 4 M Ft. 70/640-6303

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

Várpalotán a belvárosban (Gárdonyi u.) 
37 nm-es, teljesen felújított, erkélyes, 
fûtésszabályzóval felszerelt alacsony 
rezsijû, azonnal kölzözhetô tehermentes 
lakás eladó. 70/2434-309, 70/364-6050

Eladó vagy kiadó Pétfürdôn a Berhidai úton 
egy 86 nm-es családi ház garázzsal, 
kerttel, vegyes és gáztüzelésû fûtéssel. 
70/571-4356

Eladó Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban egy 4. eme-
leti, 2 és fél szobás lakás. 30/820-4168, 
70/312-5729

Városközponti, felújított egyedi fûtéses 2 
szobás téglalakás eladó. 70/314-2247

Berhidán eladó 1 szobás családi ház, víz, 
villany a házban, gázcsonk az udvarban. 
Iár: 4,7 M Ft. 20/537-1974, 88/746-052

Eladó Várpalotán 300 nölön fekvô 1,5 szobás 
összkomfortos családi ház 12 millió Ft-
ért. 20/4190-704

Eladó reális áron Várpalota, Körmöcbánya 
9., 3/11 sz. felújított 35 nm-es lakás. 
30/901-2100

Várpalotán 28 nm-es garzon lakás eladó. 
30/495-7293

Szabolcska utcában garzonlakás eladó. 
30/495-7293

Eladó a Rákóczi-telepen áron alul kétszintes 
családi ház, akár két generációnak is. Ki-
sebb lakást beszámítok. 20/4541-506

Eladó Felsôinkámban garázs, valamint Con-
ti nental 165x14-es gumi (2x fél évet fu-
tott) 3000 Ft/db áron. 70/423-5520

Eladó Kálvária sorház szélsô lakás belsô fel-
újítással, két szoba, fürdô, WC, konyha, 
melléképületek. 20/291-2733.

Eladó a Baglyasban 4463 nm-es rendezett 
telek, szôlôvel, gyümölcsfák, lakható 
présházzal, 2 pincével. Villany van, víz 
folyamatban. 88/372-550, 70/372-7979

Kiadó
Hosszú távra kiadó 2 szobás cserépkályhás 

lakás a Rutsek utcában. 30 000 Ft+ rezsi. 
Kaució szükséges. 20/225-6309

Péten 1 szobás lakás kiadó 20 000 Ft/hó+ 
rezsi, 1 hónap kaució. Uitt 120 l-es hûtô 
eladó 15 000 Ft-ért. 20/3137-738

Teljesen felújított helyiség üzletnek vagy iro-
dának kiadó. 70/541-4368, 30/339-1266

Állást keres
Idôsgondozást, felügyeletet vállalok. 

20/986-2103
Rokkantnyugdíjas szakápolónô gyermekfel-

ügyeletet vagy idôs beteg gondozását 
vállalja. 20/3640-032

Gimnazista diáklány korrepetálást vállal ál-
talános iskolások részére bármely tan-
tárgyból. 20/3550-942

Latinnyelv-oktatást kezdôknek, magyar nyelv 
és irodalomból korrepetálást, pótvizsgára 
felkészítést vállalok. 30/247-2461

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

Pótvizsgára, nyelvvizsgára készülsz? Korre-
petálást vállalok mateematikából, ma-
gyarból, történelembôl, német és francia 
nyelvbôl. Hívj bátran. 70/659-8089

Jármû
Simson S51N-hez komplett hátsó kereket 

vennék gumiköpennyel vagy anélkül. 
20/3788-817

Kis Polski Fiat eladó vagy robogóra 
cserélhetô. 20/801-9821

Olcsón eladó 2 ütemû Wartburg szgk., kata-
lizátoros, 1 év mûszakival, egyben vagy 
alkatrésznek. 30 000 Ft. 70/372-7979

Opel Corsa Swing injektoros, téli-nyári gu-
mikkal , ködlámpával, friss mûszakival 
eladó. 30/4077-088

Társkeresô
Fiatalos, 63 éves hölgy nem dohányzó, függet-

len barátot keres 65 évesig. 70/582-8617 

Vegyes
Szántót, legelôt bérelnék hosszú távra. 25 

kg/Ak bérleti díjért. 20/291-2649 
Lovasoknak gerincvédô eladó! Fouganza 

márkájú, M-es méretû, kétszer volt hasz-
nálva, sérülésmentes. Képet kérésre kül-
dök. Ára 14 000 Ft. 20/4972-692

Ingyen elvihetô egy 60-as évekbeli, fel-
újított, szép állapotú rekamié. Érd.: 
06/20/225-6309

Takarítógépek nagy teljesítményû vizes, sú-
rolós sok funkcióban alkalmazható gépek 
magánszemélyeknek, vállalkozóknak el-
adók! 20/9468-600

Eladó ülôgarnitúra (kihúzható), újszerû álla-
potban reális áron. 20/972-8400

Boronatárcsát vennék vagy házi vörösborra 
cserélnék. 30/3878-130

Olcsón eladó 2 db megkímélt ágynemûtartós 
heverô, 2 db praktikus szekrény (1 pako-
lós, 1 akasztós). 88/785-120

Eladó 1400 Ft-ért (új ár 2800 Ft) biztonsá-
gi hevederzár, 3 hónapja használt, csere 
miatt. 70/270-6990

Háromfunkciós, két irányból tolható baba-
kocsi tartozékokkal együtt 20 000 Ft-ért 
eladó. 20/994-1919

2 személyes fekhellyé alakítható gyermek-
kanapé, asztalra szerelhetô etetôszék, 
(Brevi), összecsukható járóka (Brevi) el-
adó. 30/381-1175, 20/479-6348

Körbetámlás gyerekheverô újszerû állapot-
ban eladó. 16 000 Ft. 20/233-0540

Mobilklíma 15 000 Ft, 3 szintes számítógép-
asztal 5000 Ft. 70/310-3969

Eladó 28–32-es állítható görkorcsolya, árban 
megegyezünk. 70/945-8675

Eladó 120 l-es hûtôszekrény 3000 Ft, 45 
l-es fagyasztó szekrény 5000 Ft, Hajdú 
centrifuga 3000 Ft áron. 30/331-4316, 
88/474-608

Eladó szalagos magnó, retró rádió, Singer 
varrógép, 2 db mobil telefon, nyári gu-
mik (Octavia), terráriumok. 20/4541-506

Eladó Minszk típ. 175 l-es hûtôszekrény 8000 
Ft, Orion új állapotú teletexes 55 cm-es 
tv 16 000 Ft. 70/247-0423

Eladó Fagor elöl töltôs automata mosógép. 
20/560-9787

4 méteres Sirály egypár evezôs mûanyag hor-
gászcsónak motorral, kötelezô felszere-
léssel eladó. 30/4077/088

Eladó 6 személyes kihúzhatós asztal, 6 szék, 
1 gardrób szekrény új, diószínû, tálaló-
szekrény. 30/496-2225

Tésen családi ház eladó! Átlagos állapo-
tú 2 szobás. Várpalotai 1 szobás egyedi 
fûtéses csere is érdekel 1. emeletig. Cse-
re esetén 0,5 M Ft különbözetet kérek. 
Iár: 6,1 M Ft. 20/921-1130

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

Idôsgondozás, 
felügyelet

20/986-2103

KüL- ÉS bELTÉRI NYíLÁSzÁRóK 
gYÁRTÁSA ÉS bEÉpíTÉSE

Alba Frame Side Kft. TEL.: 22/505-554

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: augusztus 1., 10 óra

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

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

szOlGÁltatóHÁz 
aUtósBOlt

AutóALKAtréSz éS FeLSzereLéS
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606NYOMTATvÁNYbOLT
Várpalota, táncsics u. 15.

(toptikában)

A lap legközelebb

augusztus 6-án
jelenik meg.

Családi ünnepségek szervezése
Esküvôk, névadók, temetési 

búcsúztatók
Dunainé Körmöci Judit
06-20/338-5929
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György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

Várpalota, Sörház u. 53.

rendelés: 
de.: hétfô, csütörtök: 8–9 óráig,

du.: hétfô, szerda, péntek: 17–18 óráig.
Telefonon egyeztetve más idôpontban is.

Házhoz hívás, egyeztetés, 
megbeszélés:

20/938-2919

Dr. petneházy szabolcs 
állatorvos

páncéltôkés 
pianínó 

eladó.

érdeklôdni a 30/630-4362 
telefonszámon lehet.

25 kg/Ak
bérleti díjért legelôt, 

szántót 
bérelnék 

hosszú távon.
Minden megoldás 

érdekel! 

70/514-8314

Vetô Gábor hazatér
Szokatlan környezetben, a vár-
palotai Thuri-vár elôtt rendezik 
meg július 25-én a nagyszabású 
Hazatérés ökölvívó gálát, ahol a 
mindössze húszesztendôs Vetô 
Gábor WBc eliminációs mér kô-
zést vív az iráni–német  Mohesen 
Moradiannal.

A fiatal várpalotai bokszoló, 
Vetô Gábor idén február 15-én 
aláírta profi szerzôdését, így stá-
tusát illetôen már hivatásos bu-
nyós. Az elmúlt hónapokban Süle 
Tibor tanítványa nyolc mérkôzést 
vívott meg, s valamennyin maga-
biztos sikert ért el. A makulátlan 
mérleggel büszkélkedô Vetô (8-0-
0, 6 KO) legutóbb például a né-
metországi Elzachban szerepelt, 
s ott a nyolcmenetes derbi hato-
dik körében padlóra küldte ellen-
felét, Enrico Lauricellát. Érdekes, 
hogy ugyanezen az eseményen 
húzott kesztyût a nagy találkozás 
elôtt utoljára Gábor következô ri-
válisa is, az iráni–német Mohesen 
Moradian.

Gábor ökölvívó-karrierje nyolc 
évvel ezelôtt indult. Testvére 
Csaba Süle Tibornál bokszolt, és ô 
vitte le elôször az edzôterembe.

– Nekiláttunk dolgozni vele, 
s fél év múlva már lejátszotta 
elsô mérkôzését. Kiütéssel nyert. 
Nagy lökést adott neki a siker és 
nem volt kérdés, hogy folytat-
juk a közös munkát – emlékezett 
a kezdetekre Süle Tibor, a Vár-
palotai BSK ökölvívó-szakosztá-

egy hónapra. Amennyiben jól si-
kerül a közös munka, nem kizárt 
egy Las Vegas-i fellépés sem.

Elôtte azonban még egy komoly 
feladat vár a profiként hibátlanul 
bokszoló Vetôre: július 25-én le 
kell gyôznie Mohesen Moradiant.

– Aki itt nyer, az lesz a WBC 
könnyûsúlyú junior világbajno-
ki címvédô elsô számú kihívója 
– magyarázta Süle Tibor. – Napi 
két edzéssel készülünk a derbire, 
amit már nagyon várunk mindket-
ten. Úgy érzem, jogosan tartják 
Gábort az összecsapás esélyesé-
nek, azonban csakis százszáza-
lékos koncentrációval nyerhet. 
Nem szabad lazsálni egyetlen pil-
lanatra sem, hiszen 2-1-0, 0 KO-s 
mérleggel rendelkezô iráni–né-
met sem véletlenül jutott el idá-
ig. Sajnos eleddig még nem láttuk 
a riválist bokszolni, legutóbb Né-
metországban csupán egy közös 
fotó erejéig találkozott a két fiú, 
azonban minden lehetôségre, stí-
lusra felkészültünk.

A Hazatérés-gálát viszonylag 
szokatlan környezetben bonyolít-
ják majd le: a ringet a Thuri-vár 
elôtt állítják fel. Fontos informá-
ció, hogy a rendezvény ingyenes, 
bárki eljöhet szurkolni Vetô Gá-
bornak. Rossz idô esetén termé-
szetes a Gál Gyula sportcsarnok 
ad majd otthont az eseménynek. 
További érdekesség, hogy a csatát 
Kovács Kokó István vezeti majd.

A boxgála este nyolckor kez-
dôdik.

lyának edzôje. – Gábor pályafu-
tása, ahogy a legtöbb bunyós-
nak, az amatôröknél indult, ám 
az nemigen feküdt neki. A négy-
szer kétperces meccsek neki túl 
rövidnek bizonyultak. S bár juni-
or és felnôtt Európa-bajnokságon 
is részt vett, mégis úgy döntött, 
profiként többre viheti.

2009. február 15-én írta alá Gá-
bor a New York-i székhelyû Optium 
Sports Agencyvel a szerzôdését, 
ahol Oliver Duetschler mene-
dzser szárnyai alá került. A svájci 
promoter nyilatkozataiból az de-
rült ki, hogy jövôre mindenkép-
pen szeretné majd a fiatal vár-
palotait az Egyesült Államokban 
bokszoltatni. A céljai megvalósí-
tásához Mark Breland, a korábbi 
amatôr világ- és olimpiai bajnok 
bunyós segítségét kérte, akihez 
szeptemberben utazik ki Gábor 

A dobogó 
tetején

A Várkerti Általános Iskola, 
Szakiskola és Tagiskolái diákjai 
közel két éve foglalkoznak egy 
Magyarországon még új sporttal, 
a petanque-kal (francia eredetû 
golyójáték). Drienyovszki Já-
nos a Veszprémi HSE pétanque-
szakosztály vezetôje hetente egy 
edzést tartott a diákoknak és az 
érdeklôdôknek. Az idén két palo-
tai iskolacsapat jutott el az orszá-
gos diákolimpia döntôjébe (tavaly 
egy), ahol a II. korcsoportban 
(3–4. osztály) a palotai diákcsa-
pat (Szabó Dalma, Szabó Dániel, 
Körmendi Bettina) harmadik he-
lyezést ért el. A IV. korcsoport-
ban (7–8. osztály) pedig a dobogó 
legfelsô fokára állhattak a palotai 
diákok (Cseh Ágnes, Cseh Dávid, 
Szabó Péter).

Világbajnok 
táncosok

A várpalotai Queen Dance TSE 
tagjai az április elején Siófokon 
megrendezett Hungarian Open 
tánc fesztiválon kilenc magyar 
baj noki címet szereztek és össze-
sen tíz koreográfiával kijutottak 
a horvárországi világ- és Európa- 
bajnokságra, ahol két világbajnoki 
arany, egy ezüst és egy bronzérmes 
helyezést sikerült megszerezni.

vetô gábor NAgy ütésre készül




