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Szabó Lôrinc Nyitnikék címû 
versében érezvén a tavasz, a meg-
újulás közeledtét, így ujjong: „Éb-
red a hegy, a völgy, / tudom, mire 
gondol / a néma föld… / Nyitni 
kék, fütyüli, / nyitni kék, / a te-
let bírni / illenék! / Bírni és bíz-
ni / illenék! / Fütyül és elszáll / 
a Nyitnikék. / Nyitni kék! – / fü-
tyülök utána / s nézek az eltûnô 
/ madárra.” Vége hát a télnek, va-
lahogy kibírtuk, átvészeltük. Az 
új tavasz világ- és kormányválsá-
got hozott nekünk magyaroknak. 
A nehezén túl vagyunk? Nem tu-
dom. Hinni és bízni kellene!

A magyar lelki alkat sajátossá-
gai közé tartozik a közmondásos 
borúlátás mellett a megszemé-
lyesítéshez való vonzódás is. Mert 
például hogy nevezik az arányta-

lanul nagy sikerdíjak bezsebelé-
sét errefelé? Tocsik Márta után 
szabadon tocsikolásnak. De em-
líthetnénk a postamacit is, amely 
az állami pénzek lenyúlásának 
szimbólumává vált. A megszorí-
tások atyja, Bokros Lajos és cso-
magjának neve pedig nem hogy 
fogalom, de szitokszó is egyben, 
a mindenkin kíméletlenül átlépô 
reformer közgazdát jelképezi. A 
gazdasági logika gátlástalan ér-
vényesülését, amely nem veszi fi-
gyelembe, hogy élô emberekkel, s 
nem pusztán könyvelési tételek-
kel dolgozik. Csinálhat már Bok-
ros bármit, a nevérôl a Bokros-
csomag és a megszorítások jut-
nak a magyar ember eszébe. Na 
jó, esetleg még Dávid Ibolya, aki 
lefújta a port errôl a figuráról, 

mondván, ô kell nekünk, tízéven-
te ismétlôdô megszorítás, hogy 
fájjon, de nagyon.

Gyurcsány Ferencnek is pechje 
van, arról fogja emlegetni az utó-
kor, amit lehet, hogy ô maga is a 
legjobban szeretne elfelejteni, a 
balatonöszödi beszédrôl, s arról a 
kiszólásáról, hogy elkúrtuk. Mert 
bizony, fején találta a szöget, el-
cseszték, de nagyon. Magyaror-
szágnak pár év alatt sikerült le-
tornázni magát Románia és Bulgá-
ria szintjére. S még csak nem is 
körvonalazódik, hogyan lehetne 
megoldani az alapvetô gondot, az 
egyre nagyobb államadósságot, a 
fenntarthatatlan államháztartá-
si szerkezetet, azt, hogy túl ke-
vesen dolgoznak Magyarországon 
és még ennél is kevesebben fizet-

nek adót. Ráadásul, akinek van 
munkája, azt is többnyire rosszul 
fizetik, ezért a tömegek el van-
nak adósodva, akárcsak az állam, 
méghozzá többnyire devizában. 
Mindez elégedetlenséget, rossz-
kedvet, társadalmi válságot szül, 
amit csak tovább tetéz a gazdasá-
gi világválság.

Be kell látni, nagy a baj, amit 
nem fog megoldani Gyurcsánynak 
a március 21-i önpuccsa, a kvá-
zi lemondása, melynek alkal-
mával azonnal felkérte magát, 
mint a szocialista párt elnökét, 
hogy gondoskodjon utódjáról. 
Gyurcsány Ferenc ment, de a gon-
dok továbbra is megmaradtak. S 
hogy az életünk más lesz-e ez-
után, az majd kiderül.

BALASSA GELLÉRT

A nehezén túl vagyunk?
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Véleményüket várjuk sms-ben a 70/514-8314 számon!

A tési-dombi játszótérnél (garázs-
sornál) szükség lenne a jártda men-
tén kerítésekre.  2 m-re van az út-
test, a baj meg egy pillanat alatt 
megvan. 20/805-1049
Milyen jó, hogy végre megszépülnek 
az OTP feletti lakások! 20/530-9872

Drótposta
Felháborító, hogy a Hit gyülekezet  
500 Ft-ért kapott egy házat. Ha egy 
kicsit  is korrektek lennének, rendez-
nék ezt a várossal. 20/805-1049
Miért lógnak vezetékek az Erste bank 
bejárata mellett? Talán még áram is 
van benne? 20/512-6990

79 millió az oktatás reformjára
Újabb nyertes pályázatról szá-
molt be Németh Árpád polgár-
mester a március 17-én tartott 
sajtótájékoztató alkalmával. Vár-
palota Város Önkormányzata meg-
  nyerte azt a 79 millió forintos 
támogatást a kompetencia alapú 
oktatás fejlesztésére, amelyre 
még a tavalyi évben pályázott a 
társadalmi megújulás operatív 
program (Támop) keretében. 

A 447 befogadott pályázat kö-
zül Várpalota az elsôk között kap-
ta meg az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelô 
I gaz  gatósága támogatásról szóló 
döntését.

A pályázat dr. Dobos Tamás, a 
Várkerti Általános Iskola és Szak-
iskola pedagógusa vezetésével 
készült el, aki egyben a program 
vezetôje is. – A kompetencia ala-
pú oktatás bevezetésében öt in-
tézmény vesz részt. A programba 
bekapcsolódott a Kölyökvár, illet-
ve a Lurkó Kuckó Óvoda, valamint 
a Várkerti Iskola, az Inotai és a 
Vásárhelyi András Tagiskolákkal 
együtt – hangzott el a sajtótájé-
koztatón, melyen szó esett a pá-
lyázati összeg felhasználásáról, 
valamint a kompetencia alapú ok-
tatás elônyeirôl. 

– A pályázaton elnyert összeg 
az új tananyagok bevezetésére, 
tanulói programok szervezésére, 
a pedagógusok továbbképzésének 
finanszírozására, munkájuk hono-

rálására, a pedagógiai programok 
módosítására, valamint a tanu-
lást segítô eszközök megvásár-
lására használható fel – mondta 
Dobos Tamás. A városban kb. öt-
száz gyermek fog részesülni az új-
fajta oktatásban, és közel negy-
ven pedagógus végez el csaknem 
kettôszáz továbbképzést a pályá-
zati összeg felhasználásával. 

– Jelenleg a tantestület egyhar-
mada oktat ezzel a módszerrel, az 
új pályázati program pedig lehetôvé 
teszi, hogy a testület hatvan száza-
léka használja a módszert, melyet 
tapasztalataink szerint a diákok na-
gyon szeretnek – mondta Csôszné 
Rabóczky Ágnes, a Várkerti Általá-
nos Iskola igazgatója. 

A kompetencia alapú okta-
tás felkészíti a diákokat a 4-6-
8-10. évfolyamos tanulók éven-
kénti kötelezô kompetenciaméré-
seire, valamint az újonnan beve-
zetett középiskolai felvételi és a 
kétszintû érettségi vizsga felada-
tainak megoldására is. 

A társadalmi környezet válto-
zásai szükségessé teszik az isko-
la szerepének újraértelmezését. A 
ma jellemzô frontális és zömmel 
lexikális ismeretközlô eljárásokat 
ezért is fel kell váltania az iskola-
rendszer egészére kiterjedô, kom-
petenciaalapú nevelési, oktatási 
módszertannak. – Mivel a gyer-
mekek élményszerûen szerzik meg 
a tudást, sokkal jobban megma-

rad bennük, mintha hagyományos 
módszerrel otthon tanulnak – tet-
te hozzá Puklicsné Nagy Viktória 
közoktatási szakreferens. 

A tananyag az együttmûködésre 
épít, megváltoztatja a tanár–diák 
viszonyt, hatékonyan készít fel 
a felnôttszerepekre, az élethosz-
szig tartó tanulásra, az önálló és 
csoportos kreatív gondolkodás-
ra és cselekvésre. Megváltozik az 
iskola hangulata, a tanárok moti-
váltsága, a tanulók rugalmassá-
ga, a tananyag szerkezete, a pe-
dagógiai módszerek, a gyerekek 
idôbeosztása és terhelése, a gye-
rekek közti kapcsolatok és az is-
kola kapcsolata a szülôkkel.

BÁLINT ANGÉLA

Becsengetés elôtt a Várkerti iskoláBan. a nyertes pályázat lehetôséget ad az oktatás-tanulás színVonalának emelésére

Képviselôi 
fogadóóra

Jákli Tivadar, a 8. számú 
választókörzet önkormányza-
ti képviselôje lakossági foga-
dóórát tart 2009. március 30-
án (hétfôn) 15.30-tól a Bartos 
Sándor Általános Iskola (Dankó 
u. 16/5) 1. számú termében.

Lakossági fórum
Az önkormányzat felülvizsgál-

ja településrendezési tervét. Áp-
rilis 1-jén 17 órakor a mû ve lô dési 
központ Csíky Iván-termé ben, és 
április 8-án 17 órakor Ino tán, a 
Faluházban lakossági fó rumot 
tartanak, melyen ismerte tik a 
rendezési terv változásait.
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„Föltámadott a tenger, 
a népek tengere”

Várpalota város hagyományosan 
több helyszínen emlékezett leg-
nagyobb nemzeti ünnepünkre, az 
1848. március 15-én kitört for-
radalomra és szabadságharcra.  

Inota városrész a központban 
lévô világháborús emlékmûnél 
tartotta ünnepségét. A részön-
kormányzat elnöke, Sajtos János 
ünnepi beszédében megemléke-
zett a forradalom és szabadság-
harc jelentôségérôl, a hit, a bá-
torság és a becsület példájáról. El-
mondta, hogy 1848 nagyjai ugyan 
nem értettek minden fontos kér-
désben egyet, mégis megterem-
tették a magyar nemzetnek azt a 
képességét, amely ma is a legfon-
tosabb lenne, az összefogást. Saj-
tos János beszédében az ünnep 
sok üzenete közül kiemelte, hogy 
„boldog és elégedett lehet annak 
a nemzetnek az uralkodó osztálya, 
amelynek olyan türelmes, béke- 
és rendszeretô polgárai vannak, 
mint a magyar”. A megemlékezés 
további részében az Inotai Tagis-
kola tanulói és a Búzakalász Dal-
kör mûsora után a részönkormány-
zat, a helyi pártok és szerveze-
tek képviselôi megkoszorúzták az 
emlékmûvet. Zárásként Gágó Zsolt 
zenés elôadásában hallgathatták 

meg a megjelentek Petôfi Sándor 
örökbecsû versét, a Nemzeti dalt.

Minden évben megkoszorúzásra 
ke rül az alsóvárosi temetôben gróf 
Zi chy Béla ’48-as nemzetôr sírja. 
A Városszépítô és –Védô Egyesü-
let megemlékezésén Petrovics 
László, az egyesület elnöke mon-
dott köszöntôbeszédet, melyben 
az áldozatkészséggel végbevitt 
szabadságharcra emlékezve hang-
súlyozta, hogy ma is szükség van a 
hazaszeretetre, testvériességre és 
egységre. A palotai Zichy család 
forradalomban való szerepét ele-
mezve történelmi hûséggel mél-
tatta nagy ünnepünket. A megem-
lékezésen a Nepomuki Szent János 
Római Katolikus Iskola tanulói 
versekkel, korabeli írások megje-
lenítésével tisztelegtek a forrada-
lom hôsei elôtt. 

Az ünnep folytatásaként izgal-
mas, a múltat és jelent nyomaté-
kosan összekapcsoló mûsort adott 
a Bán Aladár Általános Isko-
la és Tagiskolája a Jó Szerencsét 
Mûvelôdési Központban. A nagy-
számú közönség igazán magas 
színvonalú elôadást élvezhetett, 
a fellépô tanulók felkészültsége, 
tehetséges kiállása, élô hangsze-
res zenét is felvonultató mûsora 
méltó volt az ünnep fényéhez, a 

nézôk elé varázsolták 1848. már-
cius 15. hangulatát, másrészt 
figyelemfelkeltôen megszólítot-
ták a ma emberét, hogy ne felejt-
kezzen el a forradalom céljairól. 
„Nem engedünk a ’48-ból!” – volt 
olvasható a színpadi záró képen. 
A mûsorban megjelenô, Csepin 
Péter vezette huszárok korhûvé 
tették a  megemlékezést. 

A huszárok vezetésével indult 
meg a forradalmat idézô menet a 
mûvelôdési háztól a Thuri tér ’48-
as emlékmûvéig, ahol sor került 
Németh Árpád, a város polgármes-
tere ünnepi beszédére és az azt 
követô koszorúzásra. „A forradalom 
és szabadságharc elbukott ugyan, 
nem vívhatta ki az ország függet-
lenségét, csak egy rövid idôre, de 
mégis, a mai napig csillagként ra-
gyog felettünk, és azok az embe-
rek, akik akkor életüket áldozták a 
magyar hazáért és szabadságért, a 
mai napig hôsként elôttünk állnak” 
– hangzottak el Németh Árpád 
gondolatai, aki a továbbiakban ki-
fejtette, hogy a mostani világban 
hôsöknek kikiáltott percemberek 
helyett azokat kell példának tekin-
tenünk, akik azért éltek, hogy ez 
az ország ôsi jussát tovább gya-
rapítva példaként szolgálhasson 

más nemzetek számára is. Ha ben-
nük bízik a magyar nép, akkor ké-
pes lesz öntudatra ébredni, és ke-
zébe venni saját sorsát, akár azzal 
a hatalommal szemben is, amelyik 
nemzetéhez nem hûséges.  

A Thuri György Gimnázium 
tanulója, Feszecskó Veronika 
elôadásában elhangzó Föltáma-
dott a tenger címû Petôfi-vers 
után került sor a ’48-as emlékmû 
megkoszorúzására. Várpalota Vá-
ros Önkormányzata képviseleté-
ben Németh Árpád polgármester, 
Máténé dr. Ignácz Anita jegyzô és 
Katona Csaba alpolgármester he-
lyezte el a tiszteletadás koszorú-
ját, majd a pártok, kisebbségi ön-
kormányzatok és a civil szerveze-
tek képviselôi is megkoszorúzták 
az emlékmûvet.

A forradalomra és szabadság-
harcra emlékezô programsoro-
zat befejezôjeként Németh Árpád 
polgármester és Petrovics László, 
a Városszépítô és –Védô Egyesü-
let elnöke megkoszorúzta a Thuri-
téren található Petôfi (Petrovics) 
István, Petôfi Sándor öccse emlék-
tábláját, aki a forradalom kirobba-
nása elôtt Várpalotán lakott.

GÁGó ANITA
FOTó: RÉDLI JózSEF

sajtos jános képViselô és németh árpád polgármester megkoszorúzta az inotai 
1848-as emlékmûVet

a Bán aladár általános iskola emlékmûsora méltó Volt az ünnephez
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A mai társadalmi viszonyok között, amikor 
egyre csökken a házasságkötések száma, és a 
felbontott házasságok száma egyre nô, mind 
gyakrabban találkozik a bíróság azokkal az 
esetekkel, amikor a gyermekek elhelyezésérôl 
és a gyermektartásdíjról a házassági kötelék 
felbontása nélkül kell dönteni. 

A gyermekek elhelyezésével kapcsolatban 
mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy min-
den ügy egyedi és a másikkal össze nem ha-
sonlítható, a bíróságok széles körû bizonyí-
tás után mondják ki a döntô szót, az összes 
lényeges körülmény feltárása után döntenek. 
Talán csak annyit jegyeznék meg, hogy a ma-
gyar bírói gyakorlat még mindig inkább anya-
párti, a nôk nagyobb százalékban kapják meg 
a gyereket mint a férfiak, de egyre gyakrab-
ban helyezik el a férfiaknál is, ha az adott 
esetben az szükséges.

A gyermekelhelyezési ügyekben a bíróság 
azt vizsgálja, hogy melyik szülô alkalmasabb 

a gyermeknevelésre, melyik szülônél biztosí-
tott  jobban a gyermek testi, lelki, értelmi 
fejlôdése. Ez a vizsgálat nem csak az anyagi-
akról szól, bár nyilván lényeges, hogy a szülô 
rendelkezzen megfelelô jövedelemmel a gyer-
mek eltartására, hanem a lakhatási viszonyo-
kat is megvizsgálja a bíróság, és pszichológus 
szakértô perbe vezetésével próbálja meg ki-
deríteni azt, melyik szülôhöz ragaszkodik job-
ban a gyermek, melyik szülô milyen szemé-
lyiség, így melyiküknél lenne jobb helyen a  
gyermek. A döntés hosszú évekre, évtizedek-
re szól, így a  bíróságnak nagy a felelôssége 
a döntéskor. A praxisom alatt én is találkoz-
tam már borzasztóan rossz bírói döntésekkel, 
amikor az élet utána nem  a bíró döntését iga-
zolta. Ilyenkor aztán évekig tartó procedúra 
után kerülnek a dolgok a helyükre.

A perben a bíróság elvégezteti a környe-
zettanulmányt is, amikor a peres felek la-
kását vizsgálják meg, hogy mennyire ottho-

nos, mennyire megfelelô környezet a gyer-
mek számára.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a per-
ben is bármikor megegyezhetnek egymással 
a felek, nem kell a bíróság döntését megvár-
ni. Én úgy gondolom, hogy az igazán felelôs 
szülôk nem teszik ki a gyermeket a bírósá-
gi procedúrának, hiszen a gyermek az eljárás 
alatt soha ki nem heverhetô lelki törést  szen-
vedhet, hanem kulturáltan próbálják meg ren-
dezni ezt a kérdést, esetleg a gyermek véle-
ményét is kikérve (nyilván ezt csak akkor, ha 
nem nagyon kicsi a gyermek). Még rosszabb a 
dolog, ha a szülôk az egymás iránti sérelmei-
ket és érzéseiket a gyermeken keresztül veze-
tik le, a gyermeket használják fel arra, hogy 
borsot törjenek a másik orra alá. Ezt a ma-
gatartást a bíróságok nagyon nem díjazzák.
(Folytatjuk.)

IFJ. DR. HARcOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

Gyermekelhelyezés, 
gyermektartásdíj 1.

Az egyik legrégibb háziállatunk. A 
Kárpát-medencében kb. 2500 éve 
ismert, hazánkba vélhetôen a Bal-
kán felôl érkezett. A mediterrán or-
szágokban jó munkaképességû, jó 
testalkatú szamarakat tenyészte-
nek, míg nálunk valamiért sohasem 
volt megbecsült háziállat. Ezt több, 
a szamárral kapcsolatos szólásunk 
és közmondásunk is alátámasztja. 
Szellemi képességei a szólással el-
lentétben igen jók, emlékezete ki-
váló, sôt bizonyos fokú és nem em-
beri értelemben vett ravaszkodásra 
is képes. Hangja harsogó iázás. 365 
napos vemhesség után többnyire 
egy, elvétve két csikót ellik. 

Legértékesebb tulajdonságai az 
igénytelenség és a hosszú élet-

tartam. Akár 30-40 évig is elél-
het. Színe: szürke, barnás, fakó, 

fehér és fekete is lehet. Fôként 
teherhordásra és igavonásra hasz-
nálják. Alföldi juhászaink elma-
radhatatlan málhás és hátas álla-
ta volt, és ez még gyakran nap-
jainkban is így van. Érdekesség, 
hogy egykoron különleges alkal-
makkor húsát fogyasztották, zsír-
ját nagyra becsülték, orvosság-
ként alkalmazták. Verpeléten nem 
is lehetett búcsú szamárhús nél-
kül. Napjainkban elsôsorban ven-
déglátó és idegenforgalmi helye-
ken láthatunk szamarakat, ahol 
feladatuk a hely hangulatához 
hozzájárulni.

HARcOS RIcHÁRD

Ôshonos háziállataink: 
a magyar parlagi szamár

a magyar parlagi szamár színe Változatos: lehet akár egérszürke, Barna, fekete

A Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Megkérdeztük...
Kinek adja adója 

1%-át?

Tóth zsuzska kismama
Jelenleg gyeden vagyok, így nem 

kell adóznom. Elôtte a péti  általá-
nos iskola sport szakának adtam az  
1%-ot. A lányom ide jár. Fontos, 
hogy a gyerek sportolni tudjon. Ha 
így az iskola több lehetôséget kap 
a sport fejlesztésére, már megérte.

Simák László 
 a Nitrogén mûvek dolgozója
Én senkinek nem szoktam az 

adóm 1%-át „odaadni”. Nem tu-
dom miért, így alakult. Nem is fog-
lalkoztam vele. De azt szégyellem, 
hogy így az államnak hagyom meg. 
Legközelebb elgondolkozom ezen a 
kérdésen.

Lakatos Tímea kismama
Kisgyermekem van, gyeden va-

gyok, így nem vagyok adóköteles. 
Tudom, hogy rendelkezésünkre áll 
az a bizonyos 1%, de amikor dol-
goztam, akkor sem igazán foglal-
koztatott ez a kérdés. Nem szok-
tam felajánlani senkinek. Erre nem 
vagyok büszke. SEVINGER PIROSKA

FOTó: RÉDLI JózSEF

ALAPÍTVÁNYOK, cIVIL SzERVEzETEK, FIGYELEM!
1%-os felajánlását most 25%-kal olcsóbban hirdetheti meg lapunkban.

Akciónk május 4-ig tart.

Egy mosolyért…

Várpalota Város Közoktatási 
Közalapítványa

nevében kérjük: személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogassa alapítványunkat!

Fô tevékenységünk: a város nevelési-oktatási in-
tézményeiben folyó munka feltételeinek javítása, 
segítése; a  szabadidôs tevékenysége, szakkörök 

tanulmányi versenyek anyagi támogatása.

Adószámunk: 18924622-1-19

Köszönettel:
Az alapítvány kuratóriuma

Köszönet mindazoknak, akik az előző években adójuk
1%-ával vagy bármely támogatásukkal segítették 

az alapítvány működését! Kérjük, továbbra is támogassák 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával céljainkat!

Adószámunk: 18932904-1-19
Számlaszámunk: 73900212-10003729

Zirci Takarékszövetkezet

Egy Mosolyért közalapítvány
8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 3. Tel.: 06/88/471-251

Közeledik az adóbevallás idôszaka, 
amikor lehetôségünk van társa-
dalmi szervezetek munkáját az 
adó 1%-ának felajánlásával segí-
teni. Az Egy Mosolyért Közalapít-
vány kuratóriumának tagjait, 
Vécsei zsuzsanna titkárt, a Fogya-
tékosok Napközi Otthonának ve-
ze tôjét és Jákli Tivadar önkor-
mányzati kép vi se lôt, kuratóriumi 
tagot kér deztük meg az alapítvány 
mû kö dé sé rôl.

– Asszonyom, ön jelen volt a kez–
deteknél. Mikor és milyen céllal ala–
kult az Egy Mosolyért Közalapítvány?

– 2001-ben döntött úgy a  
képviselô-testület, hogy miután a 
szociális szféra még nem rendelke-
zett alapítvánnyal, létrehozza az Egy 
Mosolyért kiemelten közhasznú köz-
alapítványt, így azoknak az emberek-
nek, akik szociális területre szeret-
nék utalni a személyi jövedelemadó-
juk egy százalékát, ez lehetôségükké 
vált.  A közalapítványban az aktív 
tagokból álló hétfôs kuratórium gon-
doskodik a vagyongazdálkodásról és 
a jogtisztaságról, az elnök 2006 óta 
Csehné Huszics Márta. 

– Honnan származnak a közalapít–
vány bevételei?

– Nagyobb részét a személyi jö-
vedelemadó 1%-a képezi, de jóté-
konysági rendezvényeken befolyt 
összegek és szponzorok támogatásai 
is rendelkezésünkre állnak. Nagy se-
gítség számunkra a személyes ado-
mányozás a polgármester úr és a 
képviselô-testület tagjai részérôl.

– Milyen támogatásokat nyújtottak 
az elmúlt években a rászorulóknak?

– Ruhákat, élelmiszert, szemüve-
get is osztottunk, csatornákban, 
erdôkben élô embereknek kabátot 
adtunk, karácsonykor értékes cso-
magokat ajándékoztunk, és pénzt is 
osztottunk a szegény embereknek. 
Egy hozzánk forduló rákos betegnek 

nem csak pénzt tudtunk adni a gyó-
gyítására, hanem sikerült a kezelé-
sekre való utazáshoz benzinutal-
ványt is szerezni számára. Intézmé-
nyeket is támogattunk, többek kö-
zött az ápolóotthont, a fogyatéko-
sok napközi otthonát, az idôsek ott-
honát és a bölcsôdéket. 

– Jákli Tivadar az önkormányzat 
képviselô–testületének és a kuratóri–
umnak is tagja. Hogy segít az önkor–
mányzat az alapítvány mûködésében?

– A kuratórium alapító okira-
ta elôírja, hogy mindig legyen a 
tagok sorában két önkormányza-
ti képviselô is, így lettünk Treuer 
Imre képviselôtársammal a kura-
tórium tagjai. Nagy örömmel ve-
szünk részt a munkában, felemelô, 
amikor tudunk másokon segíteni. 
Az önkormányzat is törekszik tá-

mogatni az alapítványt, a polgár-
mester, az alpolgármester és má-
sok is felajánlásokkal igyekeznek 
segíteni. Többek között állandó 
szponzorunk a Közüzemi Kft. A 
felajánlott adó 1%-a nagyban tá-
mogat minket a rászorulók meg-
segítésében, ami fontos, hiszen a 
mai gazdasági helyzetben egyre 
több lesz az olyan ember, aki se-
gítségre szorul.

GÁGó

jákli tiVadar kép Vi se lô, kuratóriumi tag és Vécsei zsuzsanna titkár
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Alakulatzászló a Bakony 
Harckiképzô Központnak

Nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy a mai napon Várpalota 
Város Önkormányzata  a legma-
gasztosabb katonai szimbólu-
mot, az alakulatzászlót adomá-
nyozta a Magyar Honvédség 
Bakony Harckiképzô Központ 
számára – ezekkel a szavakkal 
kezdte meg Fürst Tamás ezre-
des, az MH BHK parancsnoka ün-
nepi beszédét a zászlóadomá-
nyozás rendezvényén.

A Hunyadi Mátyás téren meg-
tartott nagyszabású ünnepség a 
Kossuth laktanyától induló lát-
ványos zenés katonai felvonulás-
sal kezdôdött. Dr. Lencsés Zol-
tán ôrnagy köszöntötte a meg-
jelenteket, kiemelten üdvözöl-
ve Deák Istvánné országgyûlési 
képviselôt, Németh Árpádot, Vár-
palota város polgármesterét és Ko-
vács József vezérôrnagyot, a Ma-
gyar Honvédség Összhaderônemi 
Parancsnokság parancsnokhelyet-
tesét. A bevezetô után Németh 
Árpád polgármester tartotta meg 
ünnepi beszédét, mely során az 

egybegyûltek megismerhették a 
várpalotai honvédség történetét. 
A polgármester kiemelten beszélt 
a Bakony Harckiképzô Központ 
jelentôségérôl, te vé keny ségérôl, 
valamint hangsúlyozta a lakosság 
és a MH BHK kiváló kapcsolatát, a 
katonák számos városi rendezvé-
nyen való jelenlétét.

A várpalotai önkormányzat kép-
vi selô-testülete határozatban dön-
tött az alakulatzászló átadásáról, 

ezzel is elismerve a várpalotai ala-
kulat haza iránti elkötelezettségét, 
a város felé tanúsított kiemelkedô 
segítôkészségét és a civil lakos-
sággal kialakított jó kapcsolatát. 
A határozat az ünnepség keretei 
között felolvasásra került.

Az alakulatzászló ünnepélyes 
átadása után  Fürst Tamás tar-
totta meg parancsnoki válaszbe-
szédét, amelyben megköszönte az 
önkormányzat elismerést kifejezô 

gesztusát. Beszédében kiemelte, 
hogy a történelem során a zász-
ló milyen nagy jelentôséggel bíró 
szimbólum volt, és ma is elmond-
ható Kosztolányi Dezsôvel: „Csak 
bot és vászon, / de nem bot és 
vászon, / hanem zászló.” Megem-
lékezett március 15-e nemzetet 
összeforrasztó, szabadságvágyat 
kifejezô, nemzetiszínt teremtô 
ünnepérôl, majd megköszönte a 
katonáknak munkájukat, amellyel 
hozzájárultak ahhoz, hogy a kato-
nai szervezet ilyen elismerésben 
részesülhessen.

Az ünnepség folytatásaként a 
hódmezôvásárhelyi helyôrség támo-
gató parancsnoksága, ko mmen dáns 
szakasza fegyveres bemutatóját te-
kinthették meg a jelenlévôk. A záró 
program a Jó Szerencsét Mûvelôdési 
Ház színpadán zajlott, matyó 
hagyományôrzôk ízes nyelvjárás-
ban, vidámsággal, tánccal, énekkel 
bemutatott, hajdani sorozást idézô 
elôadását nézhette végig a színház-
termet megtöltô közönség.

GÁGó ANITA
FOTó: RÉDLI JózSEF

fürst tamás ezredes, a magyar honVédség Bakony harckiképzô központ parancs-
noka Vette át németh árpád polgármestertôl az alakulatzászlót

Gazdaságfejlesztési fórum
Gazdaságélénkítô, mun ka hely-
te remtô- és -megóvó intéz ke dé-
sekrôl, pályázati lehetôségekrôl 
tartott tájékoztató fórumot a 
helyi vállalkozóknak a Kistérsé-
gi Koordinációs Hálózat várpa-
lotai Új Magyarország Pontja és 
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
várpalotai kirendeltsége, több 
szervezettel együttmûködve.

A gazdaságfejlesztési fórum 
célja az volt, hogy a vállalkozók 
és munkaadók átfogó képet kapja-
nak az európai uniós pályázatok, 
az elérhetô kedvezményes hite-
lek, valamint a foglalkoztatási tá-
mogatások körében.  

Pardi Melinda, a kistérségi 
Új Magyarország Pont-iroda ve-
ze tôje elôadásában az Új Ma-
gyarország fejlesztési terv, a 
gazdaságfejlesztési  operatív 
prog ram, a közép-dunántúli ope - 
ratív program és a társadal-
mi megújulás operatív program 
vállalkozásokat érintô pályáza-
ti lehetôségeit ismertette. Majd 
Kontics Mónika, a Bakony és Ba-
laton Keleti Kapuja Leader ak-
ciócsoport  munkaszervezeté-
nek vezetôje beszélt a kistér-
séget érintô vállalkozásfejlesz-
tési lehetôségekrôl, kiemelt fi-
gyelemmel az esélyegyenlôségi 
szempontok érvényesítésére. 

Németh Árpád polgármester az 
önkormányzat vállalkozásfejlesz-
tési terveirôl, új vállalkozások és 
munkahelyek teremtésérôl szá-
molt be a hallgatóságnak. 

Az állami foglalkoztatási szol-
gálatnál elérhetô támogatások-
ról Katonáné Bellovits Andrea, 
Közép-dunántúli Regionális Mun-
kaügyi Központ várpalotai ki-
rendeltségének vezetôje tartott 
elôadást. Végül Pipis István, a 
Veszprém Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány ügyvezetô 
igazgatója tájékoztatta a részt 
vevôket a vállalkozásoknak nyújt-
ható mikrohitel-lehetôségekrôl.

B. A.

Segíts 
a mentôállomáson!
Az Unilever kampányt indított: 

ha az akcióban résztvevô termé-
keket vásárol, akkor minden 2009. 
január 15–2009. április 15. kö-
zött megvásárolt termék után 1 
Ft-ot az Országos Mentôszolgálat 
kap. Hetente kisorsolnak 6 
mentôállomást, amelyekre a játék 
honlapján keresztül és nem emelt 
díjas SMS-ben is lehet szavazni. 
Az adott héten legtöbb szavazatot 
kapott állomás 250 e forintot kap.

Kérjük, látogasson el a játék 
honlapjára, és szavazzon a várpa-
lotai mentôállomásra április 2–8. 
között.

A honlap címe: www.segits 
okosan.hu. SMS: 06/20-552-4557. 
Az üzenet: GO364 legyen.
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Idôskorúak 
néptánctalálkozója

Nyolcadik éve rendezte meg az 
Életet az Éveknek Veszprém Me-
gyei Egyesülete a hagyományos 
idôskorúak megyei néptánc-
szólótánc találkozóját Várpalo-
tán, ahol vidáman, lelkesen ad-
ták elô táncos produkcióikat a 
megye több településérôl ide-
érkezô nyugdíjascsoportok.

Megtelt március 20-án a Jó 
Szerencsét Mûvelôdési Központ 
színházterme népi ruhákba öl-
tözött táncos kedvû idôsekkel. A 
zeneiskola Fôkolomposok csen-
gettyûkórusa bevezetô mûsora 
után kerültek bemutatásra a 
különbözô tájegységek változa-
tos táncai. Látható volt Somló 
környéki, sárközi, szatmári, tá-
péi, mezôségi, valamint szentgáli 
néptánc, verbunk és csárdás, 

nemzetiségi sváb- és humoros 
cigánytánc. A közönség nagy 
taps sal jutalmazta a nyugdíjas-
klubok  hangulatos produkcióit. 
A találkozót megtisztelte jelen-
létével Németh Árpád polgármes-
ter, Szamosi Károly, az Életet az 
Éveknek Egyesület elnöke és Hor-
váth Magdolna, az egyesület kul-
turális bizottságának elnöke.

A bemutatón részt vettek: a 
Somlójenôi Szép Korúak, az ajkai 
Lila Akác, a veszprémi Ôszidô, a 
balatonalmádi-vörösberényi, a 
ba   kony tamási Napsugaras Ôsz, a 
veszprémi Gizella, a berhidai Rózsa 
Ferenc, a peremarton-gyártelepi 
Ôszi Napfény, a gyulafirátóti 
Rátóth Mátyás nyugdíjasklub, az 
ajkai Látássérültek Egyesülete és 
az ajka-padragkúti nyugdíjas ba-
ráti kör.

Idôsügyi tanács alakul
Idôsügyi tanács létrehozásának 
terve volt a témája a március 10-
én tartott megbeszélésnek, me-
lyet az idôseket tömörítô civil 
szervezetek részvételével tartot-
tak meg, Németh Árpád polgár-
mester kezdeményezésére.

A tanács elsôdleges célja az idôs 
emberek életkörülményeinek javí-
tása, kapcsolattartás, javaslatte-
vés és hagyományápolás lenne. A 
részt vevô 14 szervezet képviselôi 
örömmel fogadták a kezdeménye-
zést, és aktív részvételükrôl biztosí-

tották a város vezetôjét.  A tanács 
célját és feladatát együttesen fo-
galmazták meg. A meg állapodás 
értelmében nem választanak ma-
guk közül elnököt, illetve egyéb 
tisztségviselôket, hanem mind-
egyik szervezet egyenrangú fél-
ként képviselteti majd magát a 
megbeszéléseken.

A szervezet létrehozásának ko-
or dinálásáért Nagy Erika szociális, 
egészség- és szegényügyi szakre-
ferens felelôs. A megalakulás fo-
lyamatban van, április végére vár-
ható a mûködés megkezdése. B. A.

Kiállítás Inotán
Az inotai születésû Papp János 
festô hangulatos, a szülôföld 
szeretetét tükrözô tájképeinek 
kiállítására került sor az Inotai 
Közösségi Házban.

Papp János gyermek- és fiatal-
korát Inotán töltötte, Nagy Gyu-
la várpalotai festômûvész roko-
naként pedig már kisgyermek-
ként figyelhette a mûvész munká-
ját. Fiatalon kitûnt tehetsége, a 

Jó Szerencsét Mûvelôdési Házban 
mûködô, Újhelyi Gábor mûvész-
tanár vezette szakkörben alapozta 
meg rajz- és festôtudását. Városi, 
megyei, országos kiállításokon 
szerepelt képeivel, majd hosszabb 
megszakítás után 2002-ben vette 
elô újra az ecsetet és a vásznat. 
A helyi mûvészekkel kapcsola-
tot tartva és biztatásukra az Ajka 
Tárlat országos képzômûvészeti 

kiállítás résztvevôje volt. Tagja az 
Országos Képzô- és Iparmûvészeti 
Társaságnak, több kiállításon is 
láthatóak festményei.

A kiállításmegnyitó kezdetén 
az Inotai Tagiskola tanulói furu-
lyaszóval és verssel, a Búzaka-
lász Dalkör három dallal köszön-
tötte Papp Jánost, majd Mihalcsik 
Márta közmûvelôdési vezetô meg-
nyitóbeszédébôl a jelenlévôk 

meg  ismerhették a mûvész életút-
ját, alkotótevékenységét. Beszélt 
a kiegyensúlyozottsá got, tájsze-
retetet kifejezôen su gár zó képek 
optimista hangula táról, mely jó 
hatással van a né zô re.  

A rendezvényen megjelent Saj-
tos János, az inotai részönkor-
mányzat elnöke, a részönkor-
mányzat tagjai és festômûvész 
kollégák.  G. A.

a Búzakalász dalkör három dallal köszöntötte papp jánost

Versmondó verseny
Kányádi és Radnóti versei hang-
zottak el alsó, felsô tagozatos 
és középiskolás tanulók elô adá-
sában a kistérségi versmondó 
versenyen, mely március 15-e 
alkalmából került megrendezés-
re a mûvelôdési házban.

Már januárban megkezdôdtek a 
várpalotai és kistérségi iskolák-
ban az idei versmondó verseny vá-
logatói, hogy kiderüljön, ki a leg-
rátermettebb, legtehetségesebb 
szavaló, aki méltán képviselheti 
iskoláját március 13-án, a döntô 
versenyen. Végül 18 diák állhatott 
fel a színpadra, és szavalhatott 
a zsûri, valamint a tanárokból, 
szülôkbôl álló közönség elôtt.

Nehéz dolga volt a zsûrinek 
kijelölni a legjobbat, legszeb-
bet a lelkes szavalatok közül. Vé-
gül Pados Zoltánné óvodapeda-
gógus, önkormányzati képviselô, 
a zsûri elnöke, Pócsik József, a 
Bartos Sándor Általános Isko-
la igazgatója és György Judit, 
a Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa zsû ri tagok 

döntése nyomán megszü lettek az 
eredmények.

A szavalóverseny eredménye
Alsó tagozatosok: 1. Szûcs Nor-

bert (Bán Aladár Általános Isko-
la és Tagiskolája) 2. Kovács Rita 
(Képesség- és Tehetségfejlesztô 
Magániskola) 3. Nagy Natália 
(Pétfürdô, Horváth István Általá-
nos Iskola)

Felsô tagozatosok: 1. Magyar 
Anna (Pétfürdô, Horváth István 
Általános Iskola) 2. Borzási Niko-
letta (Vásárhelyi András Tagisko-
la) 3. Ármás Julianna (Bán Aladár 
Általános Iskola és Tagiskolája)

Középiskolások: 1. Péntek Réka 
(Faller Jenô Szakképzô Iskola) 2. 
Bite Sarolt (Thuri György Gimná-
zium és Szakközépiskola) 3. Kresz 
Kristóf (Thuri György Gimnázium 
és Szakközépiskola)

Különdíjban részesült: Kalmár 
Dániel (Vásárhelyi András Tag-
iskola), Pék Marcell (Nepomuki 
Szent János Római Katolikus Álta-
lános Iskola).

GÁGó
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Palotai vállalkozók: Kádár István

8100 Várpalota Dankó Pista u.14
Tel/Fax: 88/372-460   mobil: 30/507-4989

e-mail: info@karpatiaepitoanyag.hu
www.karpatiaepitoanyag.hu

ÉPÍTSÜNK EGYÜTT LEGYEN A TÖRZSVÁSÁRLÓNK MEGÉRI!

Minden, ami egy építkezéshez kell!! Kérje ajánlatunkat!!
Áraink az ÁFÁT tartalmazzák!  Nyitva tartás: H-P 7,30-16,00; Sz 7,30-11,00

A Kárpátia Tüzép Kft. néhány éve 
indult vállalkozás, melynek fô pro-
filja az építôanyag-kereskedelem 
széles skálája. A kft. alakulásáról, 
termék- és szolgáltatáskínálatáról, 
jelenlegi helyzetérôl beszélgettem 
Kádár István cégvezetôvel.

– Hogyan indult a vállalkozás?
– A kilencvenes években kerültem 

az építôiparba. Két nagykereskedônél 
is lehetôségem volt gyakorlatot sze-
rezni, kereskedelmi vezetôként, majd 
telepvezetôként. Az itt szerzett ta-
pasztalatokat próbáltam hasznosítani 
késôbb a saját vállalkozásban, amely 
2005-ben alakult, és a rákövetkezô 
évben kezdte meg mûködését Várpa-
lotán, kezdetben két fôvel.

– A cég fô profilja az építôanyag–
kereskedelem. Milyen termékek és szol–
gáltatások tartoznak ebbe?

– Termékeink között megtalálha-
tó az alaptól a tetôig, szá raz épí té-
szettôl a szigetelôkig, burkolóktól, 
szaniterektôl a kertépí tésig, és kü-
lön bözô kiegészítô termékeknek nagy 

választéka. A szerkezetkész házig 
szükséges összes anyagot forgalmaz-
zuk, többféle alternatívával.

Szolgáltatásaink közé tartozik a díj-
talan árajánlatadás, cserépszükséglet 
számítás, tanácsadás. Cégünk arra tö-
rekszik, hogy idôt és pénzt spóroljon 
meg partnereinek a rugalmas kiszol-
gálással, direkt címre szállításokkal, 
szaktanácsadással és kedvezô árakkal. 
Rendszeresen vásárló kivitelezôket 

és magánépítkezôket törzsvásárlói 
kedvezményrendszerünk kel segítjük.

– Milyen bôvítést tervez a termékek, 
illetve szolgáltatások kínálatában?

– Az idei évtôl leszerzôdtünk 
több nyílászárógyártó céggel. Ápri-
lis elsejétôl bôvíteni fogja a kínála-
tun kat a festékek széles palettája is, 
színben és fajtában egyaránt. Szer-
számokat már a tavalyi évben is for-
galmaztunk, de idén megjelennek a 
festôszerszámok is a korábbi kô mû-
ves-, burkoló- és szárazépítészeti esz-
kö zök mellett. Terveink szerint a kö-
zel jö vôben cserépkályha értékesítését 
is megkezdjük, valamint meleg vizes, 
il letve fûtésrásegítéshez forgalmazni 
fogjuk áprilistól a Solár rendszereket.

Szolgáltatásainkban is igyekszünk 
újításokat bevezetni. Ettôl az évtôl 
például helyszíni vakolatkeverést is 
vállalunk. Már korábban elkezdtük a 
lábazati díszítôvakolatokat helyben 
keverni, áprilistól pedig a homlokza-
ti vakolatokat, illetve a bel- és külté-
ri falfestékeket is kiválaszthatja a vá-
sárló több mint ezer színbôl.

– Hogyan kapcsolódik cége a Const–
ruma nemzetközi építôipari szakkiállí–
táshoz?

– A Construma Magyarország leg-
nagyobb építôipari kiállítása, ahol a 
gyártók és kereskedôk különféle vá-
sárlási akciókkal vesznek részt. Az 
idei kiállítás április elsejétôl ötödiké-
ig tart majd, és az ott hirdetett akci-
ókkal várjuk telephelyünkön is vásár-
lóinkat, április 17-ig. Tehát nem kell 
Budapestre utazni, hogy a termékeket 
akciós áron tudják megvásárolni.

– Milyen hatással van vállalkozásá–
ra a recesszió?

– Az építôipart keményen érintet-
te a válság, nem jelent kivételt ez a 
mi cégünknek sem. Stratégiánk sze-
rint törekszünk arra, hogy a piac-
nak minél nagyobb körét szolgáljuk 
ki, a lehetô legszélesebb termék- és 
szolgáltatáskínálattal. A válság ha-
tása érzékelhetô a forgalomcsökke-
nésben, de bizakodóak vagyunk, az 
építôiparban vállalkozókhoz hasonló-
an a túlélésért küzdünk. 

BÁLINT ANGÉLA

kádár istVán
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Programajánlók, közérdekû információk
Egyéb

Jó SzERENcSÉT MûVELÔDÉSI KÖzPONT 
Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva: Hétfô–

szombat 8–20, vasárnap 14–20 óráig
Március 28-án 18 órakor a Várpalotai Uk-

rán Kisebbségi Önkormányzat  Tarasz 
Sevcsenko emlékének tiszteletére meg-
rendezi irodalmi estjét. Az est vendége 
a prágai Forrás ukrán néptáncegyüttes. 
A belépés díjtalan!

Április 2-án Titkok Titka – kacagó koncert 
Levente Péterrel

KVÁRTÉLY BEMuTATó ÉS KÉzMûVES HÁz
Várpalota, Rózsakút utca 23.
Március 29. 10–14 óráig Mindennapi ha-

gyomány címmel  hagyományôrzô 
programsorozat a Tûzrôlpattantak 
Kézmûves Céhhel. Elôadás témái: nagy-
böjt, húsvét, téltemetés, tavaszvárás. 
Lesz Gergely-járás, mancsozás, csülkö-
zés, köcsögdobálás, kiszebaba égetése, 
villôzés. Népzene, néptáncfoglalkozás. 
Népi böjti ételek fôzése. Tojásfestés 
berzseléssel, viaszolással. Kiszebaba, 
csuhényuszi, nemezbárány készítése 
sem marad el. A programok ingyenesek!

HELYÔRSÉGI KLuB
Mandulás, a Zichy-kastély mellett
Márciusi 28-ig Holányi Julianna  kiállítása
Március 31. 17 órakor Kerpel Péter Vissza 

a gyökerekhez címû kiállításának meg-
nyitója. A kiállítás – amelyet dr. Huszár 
Pál  nyit meg – megtekinthetõ március 
31–április 14. között

THuRI-VÁR
Március 28. Vártól várig szemétgyûjtési 

akció

KRÚDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28. 

nyitva tartás: Hétfô–péntek 10–18 óra, 
szombat 8–13

Március 27. 17 óra dr. Huszár Pál: Kálvin 
János élete, teológiai és reformátori te-
vékenysége – könyvbemutató.

Április 1-jén 17 órakor Varga Károlyné ny. 
tanár elôadása Kazinczy Ferencrôl és a 
nyelvújításról.

Április 2-án 10 órakor a gyermekirodalom 
nemzetközi világnapja alkalmából: az 
Égbôl pottyant mesék címû rajzpályázat 
ereményhirdetése, melynek keretében 
vendég Döbrentey Ildikó író.

FODOR SÁRA TÁJHÁz
Várpalota, Jókai u. 15.
Március 28-án 15 órától húsvéti készülôdés
 
INOTAI KÖzÖSSÉGI HÁz 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

Könyvtár: Hétfô: 13.00–17.00 
Szerda: 11.00–17.00. Tel.: 88/475-527

Papp János inotai születésû festômûvész 
kiállítása megtekinthetô március 30-ig

SPORT
Március 27-én  17 órától kerékpáros felvo-

nulás. Gyülekezés: a volt Palota Szálló 
mögötti parkolóban, 16.30-tól

Mise, istentisztelet

KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 órakor. Minden hónap elsô 
vasárnapján 15 órakor litánia, 16.30-kor 
görög katolikus szentmise. 

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

Inota, Készenléti telep, Szent Család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

REFORMÁTuS
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17.30-

kor, bibliaóra szerdánként 17.30-kor.
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30-kor
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: minden vasárnap 8.45-kor

EVANGÉLIKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer-
mek-istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai 
istentisztelet 10 órakor. Hónap utol-
só vasárnapján családi istentisztelet 
10 órakor.

Hozzávalók (kb. 4 adagra) 
15 dkg sonka, 1,2 db sonkacsont, 

20 dkg borjúhús, 5 dkg mangalica zsír, 
4 szelet kenyér, 2 gerezd fokhagyma, 
4 db tojás, fûszerpaprika, só

Egy liter vízben feltesszük fô-
ni a csontot és a húst. A zsíron 
megpirítjuk a kockára vágott son-
kát, majd a fokhagymát is, hoz-

záadjuk a húshoz. Meghintjük a 
készülô levest fûszerpaprikával, 
sózzuk. Addig fôzzük, míg a hús 
meg nem puhul. Egy felmelegí-
tett cserépedényekbe tálaljuk 
a következôképpen: mindegyik 
csésze aljába beleütünk egy to-
jást, ráteszünk egy-két szelet 
házi kenyeret, majd erre merjük 
a levest.

Recept(t)úra

Füstös leves 

A memóriám már nem a régi. És ráadásul még a memóriám sem 
a régi.

Humorzsák
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Vállalatunk, az új- zélandi tulajdonú AHI Roofing Kft. 
kőbevonatos acél tetőelemeket gyárt 

várpalotai termelő üzemében. 

Pénzügyi-számviteli csapatunkba munkatársat keresünk 
várpalotai munkahelyre 

KÖNYVELŐ
munkakörbe.

Felelősségi kör, feladatok:
�• Kimenő és bejövő számlák teljes körű könyvelése
• Aktív közreműködés a hóvégi zárási feladatokban
• Banki utalások előkészítése, végrehajtása
• Banki könyvelési feladatok ellátása
• Cash flow-val kapcsolatos feladatok elvégzése
• Házi pénztár kezelése
• Havi, negyedéves jelentések, statisztikák készítése

Elvárásaink:
• Felsőfokú számviteli végzettség, vagy középfokú közgazdasági végzettség
• Mérlegképes könyvelői képesítés
• Hasonló munkakörben iparvállalatnál szerzett legalább 5 éves munkatapasztalat
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, Outlook)
• Vállalatirányítási rendszer ismerete, SAP ismeret előnyt jelent

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy szakmai önéletrajzát küldje 
az alábbi postai vagy e-mail címre:

AHI Roofing Kft.
HR osztály

8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14
allas@gerardroofs.eu

A szkíták nyomában
csepin Péter hagyományôrzô 
Európa nagy részét bejárta már 
lóháton: eljutott Gibraltárig, de 
megfordult többek között Olasz-
országban, Törökországban és 
Portugáliában is, megtéve ösz-
szesen harmincezer kilométert. 
Most talán az eddigi leghosz-
szabb útjára készül: két társá-
val Kazahsztánba repül, hogy 
onnan nyolc hónap alatt körül-
belül nyolcezer kilométert meg-
téve jussanak haza. 

– Mikor ült elôször lóháton?
– Gyermekkoromban. Már na-

gyon pici gyermekként kialakult 
bennem egy hihetetlenül szoros 
kötôdés az állatok – elsôsorban a 
lovak – iránt. A nagyszüleim mind 
vidékiek voltak, így hamar megis-
mertem és megkedveltem ezeket 
az állatokat. Akkoriban még nem 
volt közel sem olyan természetes 
a személyautó, mint manapság, 

ám én egy pillanatig sem képzel-
tem el magam fuvarosként, kizá-
rólag huszár szerettem volna len-
ni. Elhatározásomat csak tovább 
erôsítette Komjáthy István alko-
tása, a Mondák könyve, amely éle-
tem elsô olvasmánya volt. 

– Mi az eredeti foglalkozása?
– Katonatisztnek készültem, 

Szentendrén jártam tüzér szakra, 
majd elvégeztem a lovas túrave-
zetést is. Katonaként másfél évig 
szolgáltam, de hamar rájöttem, 
hogy a mi rendszerünk serege 
nem az, ami nekem tetszik, ami 
számomra elfogadható. Még isko-
lás éveim alatt nyaranta rendsze-
resen dolgoztam szüleim éttermé-
ben, de a vendéglátást sem talál-
tam vonzónak. Jelenleg a Szent 
Korona Szabadegyetemen tanítok 
harcmûvészetet. Állattartással is 
foglalkozom, három szamaram és 
hat lovam van.

– Hova vezetett a legelsô útja?

– Az elsô utam Gibraltárba veze-
tett 1994-ben, szamárháton. Egy 
barátommal és az akkori párommal 
megbeszéltük, hogy megkerüljük 
az egész Földközi-tengert, de már 
indulásunkkor akkora hó volt, hogy 
a barátom a határról visszafordult, 
így ketten maradtunk. Ettôl füg-
getlenül azóta is barátok vagyunk, 
de vele csak az út legelejét teljesí-
tettük. Minden utam másért emlé-
kezetes, de amit sohasem fogok el-
felejteni, az valószínûleg az a szi-
cíliai utam, amely során egy sze-
mélyautó elütött, huszonnyolc na-
pot töltöttem ott kórházban. 

– Hogy képzeljünk el egy–egy 
ilyen utazást?

– Sokan úgy képzelik el, hogy 
szállodától szállodáig haladunk 
ilyenkor. Valójában errôl szó sincs, 
természetesen nem éjjel-nappal 
megyünk, hiszen a lovaknak is pi-
henésre van szükségük, de az al-
vás kizárólag szabad ég alatt vagy 

sátorban történik. A legfontosabb 
az, hogy minden nap olyan szál-
láshelyet találjunk, ahol a ló a 
legelésbôl fedezni tudja szükség-
leteit, ezért napszállta elôtt egy 
órával mindenképpen be kell fe-
jezni az utat, függetlenül attól, 
hogy teljesítettük-e az aznapra 
tervezett útszakaszt vagy sem. 

csepin péter
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Kabát- és dzseKivásár!

Figyelem, csak egy napig!
Április 6., hétfő 8–13-ig

Várpalota, Nagy Gyula Galéria

Öltönyök bevezető áron 46-70 méretben!
–  Télikabátok szezonvégi kiárusítása, amíg a készlet tart 

30-40-50%-os árengedménnyel!
–  Divatos női és férfikabátok olasz gyapjúszövetből fiatalostól 

az idősebb korosztálynak (mamakabátok is).
– Téli kivehető béléses és tavaszi spandexkabátok
– Tavaszi blézerek, zakók – Női szövetnadrágok, szoknyák
– Férfi szövetnadrág akció: 46–58-ig 1 db 5800 Ft 2 db 10 000 Ft 
                                            60-70-ig 1 db 6500 Ft  2 db 11 000 Ft 
– Női -férfi papucsok, gyógypapucsok 1200 Ft–3900 Ft

– Milyen anyagi vonzatai vannak 
egy ilyen útnak?

– Nem vagyok pénzközpontú, 
számomra – és csapatom számára 
– a pénz nem olyan felsôbbrendû 
valami, aminek alá kell rendelni 
magunkat, csak eszköz. Termé-
szetesen szükséges, hiszen enni 
és inni nemcsak a lovaknak, ne-
künk is kell, de például a siva-
tagban mit sem ér, ha tele van 
az ember zsebe pénzzel, ha üres 
a kulacsa. Volt már példa arra is, 
hogy egy utunk során az utolsó 
1800 kilométernek három euróval 
a zsebünkben vágtunk neki né-
gyen. Az ilyen utaknak, mint ami-
lyen a kazahsztáni lesz – ahol az 
odavezetô utat repülôvel tesszük 
meg – magasabbak az anyagi von-
zatai, de ezekhez mindig sikerül 
támogatókat találni – ezt az utat 
például Várpalota önkormányzata 
is támogatja.

– Ismertessen pár részletet a ka–
zahsztáni úttal kapcsolatban!

– Issyk Kulben – Alma-Atá-
tól, a régi fôvárostól mintegy öt-
ven kilométerre – találták meg az 
aranyembert, ami a mai Kazahsz-

tán nemzeti szimbóluma. Ô egy 
szkíta herceg volt, akit 16 évesen 
temettek el, ruháját pedig 18 kiló 
arany díszíti. Itt vásároljuk majd 
a lovakat, majd innen indulva jö-
vünk végig a szkíta népek ván-
dorlási útvonalán, érintve öt si-
vatagot, megkerülve az Aral-ta-
vat, majd áthaladva a mai Orosz-
ország és Ukrajna területén. Vé-
gül a Radnai-hágón érkezünk a 
Kárpát-medencébe. Ez körülbelül 
8000 kilométer. Háromfôs lesz a 
csapatunk, velem tart Zsolnai Gá-
bor, akivel már többször is együtt 
keltünk útra, valamint dr. Bencze 
István, akinek ez lesz a tizenhar-
madik kazah útja – de az elsô ló-
háton. Viszünk magunkkal „tarta-
lék”, úgynevezett vezetéklovakat 
is, hiszen fel kell készülnünk min-
denre: sajnos már volt példa arra 
is, hogy kígyómarás következté-
ben lovat vesztettünk útközben. 
Persze ennél örömtelibb esemé-
nyek is szoktak történni, az egyik 
utunk során például kiscsikó szü-
letett, így több lóval értünk haza, 
mint amennyivel elindultunk.  

PócSIK ANDRÁS
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Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit síremlékek

már 200 000 Ft-tól!

Gránit ablakkönyöklők

4250 Ft/fm-től

kaphatók

Borverseny a kertbarát körben
Harmincötödik éve rendezi meg 
a Várpalotai-Pétfürdôi Kertba-
rát Kör a népszerû hagyományos 
borversenyét, amelyre távolab-
bi településekrôl is érkeztek 
gazdák.

Dr. Zsoldos Zoltán kertészmér-
nök és Vékony Bálint, a kertbarát 
kör tagja, a verseny szervezôje 
köszöntötte a megjelenteket a 
megmérettetésen. – 35 éve még 
nem így néztek ki a borok, mint 
most – mondta Zsoldos Zoltán 
megnyitójában –, kezdetlegeseb-
bek, kezeletlenebbek voltak, de a 
metszési bemutatók, elôadások, 
konzultációk következtében jobb 
minôségûek lettek. 

A borminták már elôzôleg be-
szállításra kerültek, majd a már-
cius 21-én a pétfürdôi Nitro étte-
remben megrendezett versenyen 
történt a megmérettetés a húsz-
pontos régi magyar rendszer sze-
rint. Négy asztalnál olaszrizling, 
vörös, illatos és vegyes fehér ka-

tegóriákban zsûrizték a borokat.  
Összesen 146 bormintát kóstoltak 
a zsûri tagjai, melynek eredmé-
nyeként 55 bor kapott arany, 46 
ezüst, 27 bronz minôsítést és 18 
borminta dicsérô oklevelet. Végül 
mindegyik asztalnál kiválasztot-

ták a nagyaranyra érdemesnek ta-
lált legjobb bort. 

Amíg zajlott a verseny, a zsû-
rizésben részt nem vevô ven-
dégek egy kis kirándulásra in-
dultak a várpalotai Badacsony 
szôlôhegybe Molnár Ferenc, a 

Kertbarát Kör elnöke vezetésével. 
A pincék és szôlôk meglátogatása 
során, borkóstolások mellett ér-
dekes történeteket ismerhettek 
meg a látogatók Antal Lászlótól a 
szôlôhegy múltjából. Megnézhet-
ték a mintegy 150 éves, majdnem 
teljesen eredeti állapotban fenn-
maradt pincét az 1910-es években 
készült, még mûködô tûzhellyel, 
a Badacsony-szôlôhegy 1754-bôl 
származó articulusának, hegy-
szabályzatának másolatát, és a 
szôlôhegyben található, a múlt 
emlékeit ôrzô haranglábat és ke-
resztet. 

A borversenyen született ered-
mények:

Nagyarany kategóriánként: 
olaszrizling – Bécsi Kálmán (Vár-
palota), vörös – Rotter Ferenc 
(Várpalota), illatos – Czika Béla 
(Várpalota), vegyes fehér – Szász 
Imre (Berhida).

GÁGó ANITA
FOTó: RÉDLI JózSEF

négy asztalnál négy kategóriáBan 146 Bormintát értékelt a zsûri

Áruválaszték:
• Bábolnai tápok, darák
• Gabonák
• Zsákos étkezési burgonya
• Kutya-macska tápok

Előnevelt csirke, kacsa 
előjegyezhető
Gázcsere nálunk a legolcsóbban!

TÁP- ÉS
TAKARMÁNY-
BOLT

Várpalota, 
Vörösmarty u. 17/A
Tel.:  88/472-795, 

88/788-838

Várjuk kedves 
vásárlóinkat.

Ságiék
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Könnyûzenei lexikon

Shockwave
Shockwave. Ez a progresszív metált játszó zenekar 1998 ta-

vaszán jött létre Bánfalvi György – basszusgitár (ex-Without 
Face), Márton Péter – szólógitár (ex-Dissect, ex-Without Face, 
ex-Septicmen) elgondolásából. Még ez év novemberében csat-
lakozott Landy László dobos (ex-Hollywodoo, ex-Stonehenge) és 
Báber Zoltán énekes a lökéshullámról elnevezett együtteshez. 
Csak saját számokat játszottak, kizárólag angol nyelven. 1999 
közepén már sikerült is egy lemeznyi anyagot felvenni, amely 
meg is jelent magánkiadásban Over the threshold (A küszöbön 
túl) címmel. A hét számot tartalmazó albumon megtalálható 
volt például a Revelations, a Corridor of mirrors. Errôl a CD-rôl 
ez utóbbi szám felkerült a Shock Rockmagazin válogatáslemezé-
re még ugyanabban az évben. 

A Shockwave is fellépett sok helyen helyben és a környéken. 
Azonban az énekes Báber Zoltán és a zenekar útjai elváltak, s vé-
gül is ez volt az a lökéshullám, amely a végét jelentette a Shock 
Wave-nek 1998–1999 fordulóján. A hátramaradt tagok egyévnyi 
szünet után Sunseth Sphere néven új zenekart hoztak létre.

Tagok
Báber Zoltán – ének
Márton Péter  – szólógitár
Bánfalvi György – basszusgitár
Landy László – dob

Minden héten megújuló
álláskErEsési

újsággal
vár a

Glória presszó
(Várpalota, Tési-domb, Erdődy úti ABC mögött) és a

Kiskulacs sörözó́
(Várpalota, Kismező, Hermann O. u., S kanyar után balra)

Térjen be hozzánk, 
és kellemes környezetben 

lapozza át az aktuális 
álláslehetőségeket vagy 

böngésszen az INTERNETen!  

A Palotai Hírnök, a város lapja

Hirdetési tAnácsAdót
keres

A jelentkezést a 20/291-2649-es 
telefonszámon várjuk.

Német minôségi
laminált padlók
KIÁRUSÍTÁSA!

5 légkamrás áráért!

69 990 Ft
I. osztályú 

szalagparketták

11 mm-es parafapadló
13 490 Ft helyett 6590 Ft-ért

már 3990 Ft/m2-tôl

10 év gyártói garanciával

Acél biztonsági
bejárati ajtó

12+1 pontos zárral

BEÉPÍTÉSSEL

MABISZ
minôsítéssel

Fehér ésbarna
színben7 mm-es/31-es 1290 Ft/m2-tôl

8 mm-es/31-es 1590 Ft/m2-tôl

BUKÓ-NYÍLÓ 120 x 150  br. 32 990 Ft/db
KFNY BUKÓ-NYÍLÓ 120 x 90  br. 38 600 Ft/db
BUKÓ-NYÍLÓ ERKÉLYAJTÓ 90 x 210  br. 36 000 Ft/db

garázskapuk és beltéri 
ajtók forgalmazása!

Aj
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7-
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sz
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Beltéri ajtók
óriási

választékban!
Fa

17 400 Ft-tól

Dekorfóliás
23 990 Ft-tól

CPL fóliás
47 990 Ft-tól

Mûanyag
harmonikaajtó
9500 Ft/m2-tól
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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
Befektetésre kitûnô lehetôség! Sürgôsen el-

adó 2468 nm telek rendezett, gyümölcsös, 
veteményes. 88/785-120, de., 20/363-
4188

Eladó a Felsôinkám utcában 1+3 fél szobás la-
kás. 70/398-6654

Hétvezér úton garázs kiadó. 20/9834-934
Gyulafirátóton egyedi galériás kialakítású, 

tetôtérbeépítéses családi ház garázzsal, 
mûhellyel eladó. 30/290-0680

Várpalotán felsôinkámi 1 szoba összkomfortos 
erkélyes magas földszinti lakás eladó. Iár: 
4,7 M Ft. 30/616-0474

Várpalotán a belvárosban (Gárdonyi G. u.) 37 
nm-es, teljesen felújított, erkélyes tégla-
lakás eladó. 70/243-4309, 70/364-6050

Várpalotán egyedi fûtésû, téglalakás 56 nm-
es, azonnal beköltözhetô, eladó. Ár meg-
egyezés szerint. 20/521-9197

Loncsosban családi ház üzlethelyiséggel el-
adó. Uitt Baglyasban kis családi ház el-
adó. 30/4245-137.

Eladó Pétfürdôn 1266 nm zártkerti, lakható in-
gatlan szôlôvel, gyümölcsfákkal. Víz, vil-
lan van. Iár: 3,8 M Ft. 30/9865-898

Garázs eladó a Hóvirág u.-i garázssoron, akna, 
villany van. 30/520-8842

Garázs eladó!  Várpalota, Tési-domb. Villany, 
akna van. 20/946-8600

Garzon lakás eladó Felsôinkám u.-ban, felújí-
tott fürdôszobával. Kedvezô áron. 20/792-
8400

Inotán 3 szobás jó állapotú gázfûtéses csalá-
di ház eladó. 20/9765-515 vagy 20/568-
9296

Eladó Várpalotán a  Rákóczi úton 53 nm-es 
tehermentes 2. emeleti 2 szobás lakás. 
30/862-9616

Baglyasban 980 nm-es gyümölcsös, Inotán a 
buszpályaudvartól 10 percre pince, prés-
ház, villannyal, vízzel, külön bejárati úttal 
eladó. 30/584-0833

1 szobás gázfûtéses lakás eladó. 30/318-8416

Kiadó
A Tési-dombon 1 szobás 47 nm-es bútorozott 

lakás hosszú távra kiadó. 20/366-1010
Kiadó 1,5 szobás számlaképes lakás bútorozat-

lanul  hosszú távra a Szabolcska u.-ban. 
30/540-1908

Kiadó Várpalotán az Újlaky u.-ban 2 szobás la-
kás. 25 000 Ft + rezsi. 20/318-2465

Albérleti kisszoba kiadó egyedülálló  dolgozó,  
nem dohányzó  hölgynek. 20/2242-512

Jármû
Ford Escort, 1991-es, jó állapotú, lejárt 

mûszakival eladó. Iá.:150 000. Tel.: 20-
533-7910

Keresek jó állapotú, automata váltós személy-
gépkocsit max 11 évesig, és 1600 ccm-ig. 
30/569-4200

18 éves Ford Sierra eladó kialkudott árért. 
Mûszaki, zöldkártya, riasztó, injektoros 
stb. Érd.: 20/923-8012, 20/441-8479

Eladó szalonkék 2004 évj. 2010. 10-ig  
mûszakis full extrás C5-ös Citroen. Csere is 
érdekel.  20/923-8012, 20/441-8479

Pannónia motorkerékpárokhoz keresek  gyá-
ri motorkuli és Pille utánfutót, bármi-
lyen állapotú érdekel. Kiss Kálmán.  Tel.: 
20/442-7303

Aprilia Leonardo 250 keveset használt nagy 
testû  robogó bukótartó dobozzal, ajándék 
bukósisakokkal eladó. 70/243-1749

Munkát keres
Diákmunkát keresek péntek, szombat, vasár-

nap délelôttre. 30/699-3976
Munkát keresek, takarítást, konyhai kisegítést, 

segédmunkát vagy bármilyen más munkát 
elvállalok. 30/852-8404

Középkorú megbízható férfi géplakatos szak-
mával munkát keres, bármilyen más mun-
kát is elvállalok. 30/296-5900

Könyvkötô, eladói munkát keresek.  B kate-
góriás jogosítvánnyal és AM könyvvel ren-
delkezem. Takarítást is vállalok (lakások, 
lépcsôházak). 20/440-0207

Vegyes
Elveszett egy kisfiú barna plüss nyuszija 10 

napja az Erdôdy P. T. u. és a Körmöcbánya 
u.-i óvoda között. A megtaláló pénzjutal-
mat kap. Tel.: 20/291-2649 

Whirlpool mosógép és Philips musiccenter 
rendkívül jó állapotban eladó. 20/221-
1282

Szántóföldet, rétet, legelôt vásárolnék Ber hi-
da, Ôsi, Papkeszi, Sóly, Hajmáskér környé-
kén. Tel.: 20/291-2649 

Eladó ZPS  6 orsós eszterga (automata). Típu-
sa: TOS AN6/40. Gyártási éve: 1984. Meg-
munkálási tartomány: átmérô 14-40 mm. 
Tel: 20/533-7910

Eladó 4 lapos villanytûzhely (beépíthetô, 
saválló lappal) 13 000 Ft,  ágyszivacsok  
90x200x9 cm,    2000 Ft/db. Tel.: 70/423-
5520

Eladó többfunkciós  alig használt babakocsi 
(drapp-mogyoró) 50 000 Ft, és kisfiúruhák 
0-6 hónapos korig, féláron. 70/942-4226

Megkímélt állapotban polcrendszer 50 db lap-
ra szerelve áron alul eladó, króm tartóval 
együtt. 20/951-5256

Sürgôsen eladó egy féléves Mercury 140 
pénztárgép 10 000 Ft, árazó 8000 Ft, 
ruhacímkézô 5000 Ft. 20/951-5256

3 funkciós babakocsi tartozékokkal, 
sportbabakocsi esôvédôvel, olcsón eladók 
(15 000, 6000 Ft). Érd.: 20/468-5447, 17 
óra után

Eladó szép ülôgarnitúra, ágynemûtartós, 
felnôtt fotelágy, központban 51 nm-es, 2 
szobás várpalotai lakás. 70/313-0699

Sarokülô garnitúra, ágynemûtartós, 2 db fo-
tel eladó, ajándék asztallal. 30/283-5671, 
20/9748-472

Eladó egy újszerû állapotban lévô masszázs-
ágy, 4 db támlás faszék, nyitható asztallal. 
Telefon az esti órákban, 30/459-5214.

Kombi gyermekágy (pelenkázóasztalos) 35 000 
Ft-ért, Gabi heverô 15 000 Ft-ért eladó. 
20/325-8986

Fagyasztóláda eladó. 30/699-3988
Középtermetû, 1,5 éves keverék kan házôrzô 

kutyát elajándékoznék akár házzal együtt. 
20/9443-721, este vagy hétvégén.

Eladó nagyon jó állapotban lévô szobai szek-
rénysor, sarok ülôgarnitúra (kihúzható), 
asztal székekkel, hûtô, hûtôláda, porszívó. 
20/792-8400

Franciaágy 2 fotellel, 1 teleszkópos asztal és 2 
különálló fotel olcsón eladó. 20/5686-903

Apróhirdetések Szolgáltatói katalógus

Merse 
árnYéKOLástecHniKA

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

teLjes KörÛ föLdMunKA
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

nyílászáró- és parkettadiszkont
Veszprém, Viola u. 2.

30/864-5608
parkettaveszprem@gmail.com

nYOMtAtvánYbOLt
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)

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!

(február 1–március 31-ig!)

Egyet fizet, kettôt kap!
Kapcsolati problémák megoldása!

Elhidegült szerelmének visszafordí-
tása, anyagi helyzetének javítása.
Gyerekkori sérülések feldolgozása, 

napi munkahelyi stressz oldása.

Telefon: 06 (70) 597-0088

Jóslás 
mesterfokon!

akció!

Pétfürdôn az Ösküi úton 2325 nm-es 
saroktelek 42 nm-es felújított kis házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

tElEPhElynEK gazdálkodásra 
kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt. 

érd.: 20/291-2649.

RÉGI MOTOROKAT  
1974-es évjáratig vásárolnék. 

Romos állapotúak, alkatrészek, 
oldalkocsik, motorosruházat, sisak, 

mo to ros köny vek is  érdekelnek. 
70/514-8314

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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

Markó János és Markó Csaba 
kôfaragómesterek

Bútor, szerelvény 
és lapszabászat

8100 Várpalota, Fehérvári u. 37. 
(volt mélyfúrók telephelye)

88/371-152, 20/332-2865

Gerfa Kf t .

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

sáGiék
takarmányBoltJa
Várpalota, Vörösmarty u. 17/A
Tel.: 88/472-795, 88/788-838
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A Palotai Hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu oldalon is olvasható

Fit-Kid II. osztályú Grand Prix verseny
A Magyar Fitness Szövetség 
2009-ben  meghirdette a Fit Kid 
II. osztályú Grand Prix verseny-
sorozatát, amelynek elsô fordu-
lója Várpalotán a Gál Gyula Vá-
rosi Sportközpontban került 
megrendezésre március 21-én.

A Magyar Fitnesz Szövetség már 
nyolcadszor szervezi meg Várpa-
lotán a Fit-Kid mozgalom II. osz-
tályú versenyét, helyileg a várpa-
lotai DSE Unio rendezésével. Az 
országos szintû egyéni és csopor-
tos versenyre 15 városból érkez-
tek fitneszegyesületek. Az egyé-
ni versenyen tíz korcsoportban 
vetélkedtek egymással a lányok, 
óvodástól a 18 éves korúig, a cso-
portosban pedig duó, trió, és csa-
pat versenyzett három korcso-
portban.  

A versenyt megnyitotta és a 
díjakat átadta Huszárné Bacsárdi 
Valéria önkormányzati képviselô, 
az oktatási, kulturális és sportbi-
zottság elnöke és B. Tóth János, 

az MFSZ elnöke, a versenyen jelen 
volt az Izlandi Fitnesz Szövetség 
képviselôje is. 

A várpalotai DSE Unio csapa-
ta több korcsoportban is dobo-
gós lett, egy 2. kettô 3. és egy 
5. helyezést értek el a lányok a 
versenyen. Kupákat, érmeket, ok-
leveleket vehettek át a dobogós 

helyezettek, és mindenki kapott 
ajándékot. A Fit-Kid mozgalom 
II. osztályú versenysorozatának 
következô két helyszíne ez évben 
Kiskunhalas és Dabas lesz.

A szereplô egyesületek:
Top Talent SE Szolnok, FAWA Bu-

dapest, Szimultán SKE Dabas, DSE 
Unio Várpalota, Art Fitness SE Tö-

köl, Halas Fitness SE Kiskunhalas, 
Csongrádi Fitness SE Csongrád, 
Pelikán SE Szolnok, Békéscsabai 
Torna Club, Sasok SE Budapest, 
Komáromi VSE, Ancsesz Fitness SE 
Budapest, CVSE Cegléd, Hapiness 
Dance SE Budapest

G. A. 
FOTó: RÉDLI JózSEF

a megmérettetésen sikerrel szerepelt a Várpalotai dse unió csapata

A Vásárhelyi András Tagiskola 
együttműködve a Gyermekek Sportjáért Egyesülettel, 

a tavaszi tanítási szünetben az alábbi sportprogramokat szervezi
az érdeklődő és sportolni szerető szülőknek, gyerekeknek, pedagógusoknak.

Program 
megnevezése

Résztvevők: 
csapatok, vagy 

egyéni 
versenyzők

Tervezett megrendezés ideje

Ügyességi 
vetélkedő

óvodások 04.09. de. 9 óra

Ügyességi 
vetélkedő

Ált. isk. gyerekek 04.09. de. 10 óra

Terem hoki 
bajnokság

Ált. isk. gyerekek 04.09. de. 12 óra

Uszoda 
látogatás

Ált. isk. gyerekek 04.10. de. 9 órától 14 óráig

Labdarúgás Ált. isk. gyerekek 04.13. de. 10 óra
Tollaslabda 

bajnokság
Gyerekek, szülők, 

pedagógusok
04.13. 12 óra

Röplabda
szülők, 

pedagógusok, 
04.13  13 óra

Futóverseny Ált. isk. gyerekek 04.14. de. 9 óra
Kézilabda 

mérkőzés a 
Sportcsarnokb

an

Ált. isk. gyerekek, 
04.14. de. 9 óra

Asztalitenisz 
bajnokság

Ált. isk. gyerekek, 
felnőttek

04.14. de. 10 óra

A megrendezésre kerülő programokra egyénileg és csapatokban is várjuk a 
jelentkezéseket, bármely korcsoportban. 

A programok ingyenesek, a résztvevőket gyümölccsel, csokival, szendviccsel 
és teával vendégeljük meg, valamint a nyertes csapatokat és egyéni 

versenyzőket oklevéllel, kupával és éremmel jutalmazzuk.

A programok a megjelent résztvevők és a csapatok száma szerint változhatnak!

További információ:
Némethné Csurgai Zsuzsanna      Sziliné Pápai Gyöngyi
         Tagiskola vezető                     szervező, testnevelő
          Tel.: 88/582-290            Tel: 30/206-2037

  e-mail: papaigyongyi@chello.hu

SportoláSi lehetôSég a tavaSzi SzünetbenKözérdekû felhívás
Az E-ON Zrt. 2009. február 23. és március 31. közötti idôszakban a 

nagyfeszültségû elektromos hálózaton olyan munkákat végzett, illetve 
fog végezni, melybôl kifolyólag elsôsorban a Kismezô városrészben és 
Inotán hetente 4 napon napi 8 órás áramkimaradások lépnek fel.

A 273/2007. (X.9.) Kormány rendelet 17. §-a szerint a fogyasztókat 
az elôre tervezett áramkimaradásról legalább 15 nappal, a 200 kVA fe-
letti fogyasztókat pedig 30 nappal elôre írásban ki kellett volna érte-
sítenie a szolgáltatónak.

Az E-ON Zrt. e kötelességének nem tett eleget, sem az érintett la-
kosságot, sem a közületi fogyasztókat vagy cégeket, sem önkormány-
zatunkat nem tájékoztatta idôben a várható áramkimaradásokról.

Kérjük a lakosságot és az érintett vállalkozásokat, cégeket, hogy 
akinek bármilyen vagyoni kára keletkezett az idôben be nem jelentett 
áramkimaradások miatt, azt 2009. április 10-ig írásban jelezze az ön-
kormányzat felé.

Olyan kárigények bejelentését várjuk, amelyek reálisak, bizonyítha-
tóak és az áramkimaradással közvetlenül okozati összefüggésbe hoz-
hatóak. Az E-ON Zrt.-vel szembeni kárigények összegyûjtését Borbás 
Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintézô végzi, ezért a 
kárigény a borbas.tamas@varpalota.hu  e-mail címen is bejelenthetô. 
A kárigényeket összegyûjtve önkormányzatunk segítséget kíván nyúj-
tani az érintetteknek az E-ON által okozott kár ügyében.




