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„Ha e hóban a nyírfa zöldell, 
már nem lesz aggodalmad a föld-
del...” 

Ha azt mondom, föld, neked mi 
jut eszedbe? A bolygó, a szán-
tó vagy az a talpalatnyi? Nekem 
elôször is a göröngy. Ami kézbe 
fogható, ami tapintható és szagol-
ható. Amit ujjaimmal szétmorzsol-
hatok. Amiben benne van az éltetô 
erô és a nap melege.

Ami alól szégyenlôsen kibújik a 
fû, a búza, s megtáltosodott erôvel 
úgy dobja-gurítja-hengergeti félre 
a zsengén hajladozó növényi szál 
a hatalmas nehezéket, mint egy 
óriás. A göröngy az, amibe bele-
kapaszkodik a tarack, a kutyatej, 
a bogáncs, a szamártövis. Tenye-
redben meleget áraszt a nyári nap-
lemente után, mint egy csöppnyi 
kályha: Roppanását (mint csontok 

Zacskók a fûben
porladását) ott érzed cipôd talpa 
alatt, míg járod a mezôt, s elvész 
tekinteted a beláthatatlan mesz-
szeség fölött; aminek érzed friss 
földszagát, a csírázó és az elhaló 
élet leheletének keverékét. 

Ha földet mondok, eszembe jut-
nak gyermekkorom libalegelôi, pi-
pacsos tarlói, zizegô kukoricaföld-
jei. Eszembe jutnak a krumpli-, ré-
pa- és paprikaföldek fölé görnyedô 
napszámos paraszt ôseim, meg a 
kubikoló tarisznyás elôdeim. Ta-
lán az ô verejtékük szagát is ér-
zem, mikor harmatos reggeleken 
apró, gyöngyözô vízcseppeket iz-
zad a föld.

Ha földet mondok, hallom fecs-
keszárnyak rebbenését a tégla-
gyári gödör felett, hol barlango-
kat vájtunk magunknak a meredek 
sárgapartban, s bújócskáztunk, 

indiánosdit játszottunk, s még hit-
tünk barátságban, emberségben, 
békében. Persze illúzióink régen 
szertefoszlottak, vagy csak beta-
karta ôket a finom dunántúli por.

S ha földet mondok, az is eszem-
be jut, ahogy az örvénylô szél be-
lemarkol az utak porába, felkap-
ja, száguld vele, majd belecsapja 
egy-egy eltévedt vándor arcába, 
odavágja a háztetôkre, elszórja az 
udvarokban... De lassan ez is már 
csak emlék. 

Ha manapság szél fúj, nemcsak 
port kavar, hanem szeméthalmot is 
görget eszeveszetten. Nejlonzacs-
kókat, mûanyag dobozokat és üve-
geket, zizegô csomagolópapírokat, 
karton- és konzervdobozokat csö-
rögtet ijesztôen, mintha letûnt 
idôk szellemei járnák vitustánca-
ikat, aztán hanyagul nekivágja a 

felgyülemlett szennykupacokat ke-
rítésnek, házfalnak, vasúti töltés-
nek... Évekig áztatja ôket az esô, 
koszolja füst, korom, sár, de semmi 
sem árt nekik. Csak néha sóhajt fel 
alattuk egy-egy földbe ágyazódott 
és csírázni vágyakozó mag ilyen-
kor, tavasszal, mert a sok hulladék 
elzárja elôlük a napfényt, s hiába 
ringatja ôket a föld éltetô méhe, 
nem tudnak megújulni, életre kel-
ni.

Ha azt mondom föld, eszembe 
jut a piszok is. A mindent elborító 
és beborító mûszenny. Amit az em-
ber gyárt és hagy maga után min-
denütt, ahol jár. Amivel megjelöli 
területét, mint vizeletével az állat. 
S aminek immár nemcsak fizikai, 
tárgyi jelei vannak, hanem lelki, 
szellemi következményei is.

BALASSA GELLÉRT
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Véleményüket várjuk 
sms-ben a 70/514-8314!

Drótposta
Mi lesz az emberekkel, hogy az új 
kormány megszünteti a családtá-
mogatást, a szocpolt? Koldusbotra 
fogunk jutni! 30/550-6128
Vajon csak engem zavar a fôtéren, 
a járókelôk között gördeszkázó 
gyerekek? Nem hiszem, hogy más-
hol nem lehetne. 70/320-1113
Köszönjük Deáknénak, hogy 
ô is megszavazta a libás kor-
mányt. Gratulálok az étterméhez 
és a fagyizójához. Ezért megéri. 
30/3929-963

Képviselôi 
fogadóóra

Május 5-én 16 órától 
17.30 óráig fogadóórát tart 
Huszárné Bacsárdi Valéria, a 
2. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselôje. Hely-
szín: Várpalota, mûvelôdési 
ház, földszint 7. sz. terem.

Választási közlemény 
– idôközi választás

 
Tájékoztatjuk a jelölô szervezeteket, valamint a független je-

löltként indulni szándékozó választópolgárokat, hogy a 2009. jú-
nius 7. napjára kitûzött idôközi önkormányzati képviselô válasz-
táson egyéni választókerületi képviselô-jelölt az lehet, akit az 
adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelölt-
nek ajánlott.

A 7. számú egyéni választókerületben az egyéni választókerü-
leti képviselô-jelöltté váláshoz legalább 19 db ajánlószelvényt 
kell a helyi választási irodán (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) lead-
ni. Jelöltet ajánlani 2009. május 15-én 16 óráig lehet!

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

A Palotai Hírnök 
megtekinthetô 

a www.varpalota.hu és 
a www.varpalotai.hu oldalon.

Választási hírek
Várpalotán az  idôközi önkor-

mányzati választást  (7. számú 
egyéni választókerület) az euró-
pai parlamenti választással egy 
idôben, 2009. június 7-én  tart-

ják meg. A Fidesz – Magyar Pol-
gári Párt–KDNP dr. Juhász Atti-
lát  indítja,  függetlenként Sár-
vári Miklósné indul. Az MSZP  nem 
indít jelöltet.

Szakértôként a városért
Dr. Juhász Attila jogi és humán-
politikai osztályvezetô Székes-
fehérváron, s egyúttal Várpalo-
ta gaz da ság fej lesz té si és pénz-
ügyi bizottságának kül sô szak-
értôje. Szakmai múltjáról, a vá-
rosban a lakosság érdekében 
vég  zett te vé kenységeirôl, az 
ön kormányzati bizottság mun-
kájáról kérdeztük.

– Mióta él Várpalotán?
–  1995-ben kerültem Várpalo-

tára. Elôször az akkori Inotai Alu-
mínium Kft.-nél dolgoztam mér-
nökként, majd a beruházási és 
fejlesztési osztály vezetôjeként. 
Közben jogi végzettséget is sze-
reztem. A munkám mellett min-
dig érdekeltek a társadalmi tevé-
kenységek is, több mint tíz évig 
voltam az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület 
inotai szervezetének titkára. 

– Hogy lett az önkormányzat 
gazdaságfejlesztési és pénzügyi bi– 
zott ságának kültagja?

– A 2006-os önkormányzati vá-
lasztások után kértek fel  külsô 
szakértônek. Munkám során szá-
mos gazdaságfejlesztéssel kap-
csolatos pályázati témával foglal-
koztam korábban, nagy beruházá-
sokat valósítottunk meg kollégá-

immal, komplett projekteket me-
nedzseltünk. Évtizedes gyakorla-
tom volt mindezek terén, emiatt 
is kértek fel arra, hogy segítsek 
a város számára. A feladataim 
közé tartozik az elôterjesztések 
szakmai véleményezése, speciális 
szempontok figyelembevételével. 
Ebbe a munkába, mint a gazda-
sági életbôl jött szakember, egy 
más szemléletet hoztam a köz-
igazgatásba. Talán racionálisabb 
és pénzügyileg érzékenyebb hoz-
záállás ez, ami általam megvaló-
sulhat a bizottsági munkában.

– Melyek azok a feladatok,  ame–
lyek elôkészítésében, véghezvite–
lében részt vesz ?

– A város ez évi tervei közül 
emelném ki elsôsorban az építô 

jellegû beruházásokat, a felújí-
tásokat. Nagyon fontosnak tart-
ja a város, hogy megteremtse azt 
a környezetet, amelyben a lakos-
ság megfelelô közérzettel tud él-
ni. Ehhez járul hozzá az önkor-
mányzat többek között a parkolók 
felújításával, kiemelve az Erdôdy 
és a Körmöcbánya utcákat, és a 
csapadékvíz megfelelô elvezeté-
sének megoldásával. Nagy terv a 
Loncsosi utca felújítása, a közvi-
lágítás fejlesztése is. 

A gyed, gyes rendszerének or-
szágosan tervezett megszorítása 
egyre inkább elôtérbe helyezi a 
bölcsôdei férôhelyek bôvítését. A 
város pályázat útján szeretne se-
gíteni a lakóknak ezen a területen 
is, az elnyerhetô, közel 90 millió 
forintos támogatás hozzásegít a 
várpalotai Ringató bölcsôde fej-
lesztéséhez. A jelenlegi nehéz kö-
rülmények másik szelete az ener-
giaárak növekedése. Igyekszik a 

város megvalósítani azt az ötle-
tet, hogy több kistérségi önkor-
mányzat fogjon össze az ener-
giaszolgáltatóknál az energiaárak 
csökkentése érdekében. 

További  nagy feladat a város-
ban a hulladékgazdálkodás kér-
désköre. Tudatos szemléletformá-
lással el lehet érni a hulladékok 
olyan módon való hasznosítását, 
hogy ne ártsanak, hanem esetleg 
hasznot is termeljenek (zöldhul-
ladékok komposztálása, szelektív 
hulladékgyûjtés stb). 

– Önt jelölte a helyi Fidesz–KDNP a 
7. számú választókerület idôközi ön–
kormányzati képviselôválasztásán. 
Hogyan alkotta meg programját?

– Gondolataim folyamatosan 
bôvülnek, ahogy egyre több em-
berrel beszélgetek. Kiderül szá-
momra, mi a fontos az itt lakók-
nak, és ezeket az elképzeléseket 
építem be a programomba.  

 GÁGó

Dr. Juhász AttilA
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Várpalota Város Önkormányzati 
képviselô-testülete az április 
16-i rendkívüli testületi ülésén 
hozott döntést a Várpalotai Köz-
üzemi Kft. átszervezésérôl, bô ví-
tésérôl és az ügyvezetô sze mé-
lyé rôl. Németh Árpád pol gár- 
mester adott lapunknak tá jé- 
koztatást a feladat és a felmerülô 
kérdések rész le tei rôl.

A Várpalotai Közüzemi Kft. át-
szervezésének fô célja a jelenleg 
három-négy különbözô helyen el-
látott feladatok egy cégben va-
ló összpontosítása, ezáltal a kft. 
tevékenységi körének bôvítése, 
egyben a költséghatékonyabbá 
tétel. Az átszervezés során  in-
tegrálásra kerül a Palotakon-
zult Kft., a Közterület-felügyelet 
és Városüzemeltetési Igazgató-
ság városüzemeltetési, és a Vá-
rosi Kincstár mûszaki részlege, 
szakemberek, dolgozók, felada-
tok és az anyagi háttér átvételé-
vel együtt. A tervek szerint nyár 
közepére befejezôdik az átszerve-
zés, így a kft. a szeptemberi is-
kolakezdésre már az új, hatékony 
formában állhat fel.

Németh Árpád tájékoztatása 
során felhívta a figyelmet néhány 
félreértésre. Kiemelte, hogy az 
átszervezés célja nem a dolgozók 
létszámának csökkentése, hanem 
éppen ellenkezôleg, a cégen belül 
szeretnék mindenkinek megtalál-
ni a megfelelô munkakört, és az 
új feladatok – pl. kéményseprés, 
temetkezési tevékenység – ellátá-

sához részben további munkahe-
lyeket tudjanak teremteni, rész-
ben a jelenlegi dolgozók feladat-
körét növelni. Ezáltal bôvülhet a 
Közüzemi Kft. tevékenységi kö-
re, és növekedhet a hatékony-
ság, mely, remélhetôleg a lakos-
ság számára is érzékelhetô lesz. 
A város alkalmazásában, de a kft. 
szakmai irányítása alatt fognak 
dolgozni a Várpalotán közfeladat-
ként jelentkezô tevékenységeket 
végzô közmunkások is, mely által 
a város a közfoglalkoztatottak-
nak kötelezôen kifizetendô 5%-os 
bérköltségét is meg tudná taka-
rítani, hiszen a bérük 95%-át az 
állam, 5%-át pedig akár a közüze-
mi kft. finanszírozhatná – hang-
súlyozta Németh Árpád. 

– Az átszervezés további lénye-
ges eleme a fûtési rendszer át-
alakítása, amely által a lakosság 
elônyére szolgálva csökkenhetnek 
az itt lakók megélhetési költsé-
gei. Alternatív tüzelési módsze-
reket kívánunk bevezetni, mint 
például a biogáz, biomassza fel-
használása, így a gáztól való koc-
kázatos egyoldalú függôség csök-
kenhetne, hiszen ha elzárásra ke-
rül a gáz, akkor sokan nem tud-
ják megoldani a fûtést – közölte a 
polgármester. 

– A Várpalotai Közüzemi Kft. 
átszervezéséhez szükség van egy 
olyan szakember munkájára, aki 
hatékonyan tudja irányítani a cé-
get ebben a tevékenységben. A 
korábbi ügyvezetô igazgató, Nagy 
Ottó, az eddigiekben megfelelôen 

irányította a kft.-t, azonban azok 
az új célok, amelyek megfogalma-
zásra kerültek, másfajta tapasz-
talatot és szakmai felkészültsé-
get igényelnek. Az egyeztetések 
megtörténtek Nagy Ottóval, aki 
szintén egyetértett az átszerve-
zés fontosságával és az új igaz-
gató kinevezésével, neki pedig 
továbbra is fontos vezetôi szere-

pe lesz a cégnél, többek között, 
eredeti villamosmérnöki végzett-
ségét felhasználva, a villanydíj 
csökkentését, racionalizálását 
célzó energiahatékonysági ügyek-
ben, illetve az E.ON Zrt.-vel való 
tárgyalások során a város számít 
a munkájára.

Az új ügyvezetô igazgató sze-
mélye nem ismeretlen, a korábbi 
önkormányzati képviselôt, Helt Ta-
mást szavazta meg a testület. Ez-
zel kapcsolatban szintén merültek 
fel rosszindulatú pletykák, melye-

ket szeretnék eloszlatni – mondta 
Németh Árpád. – Nem Helt Tamás 
jelentkezett a közüzemi kft.-nél 
az ügyvezetô igazgatói posztért, 
nem afféle munkahelyteremtésrôl 
vagy „ejtôernyôztetés”-rôl van 
szó, hanem, miután Helt Tamás 
egy 2 diplomás, 3 nyelven beszélô, 
15 év nagyvállalati tapasztalattal 
rendelkezô gazdasági szakember, 
aki  két és fél évig irányította a 
gazdaságfejlesztési és pénzügyi 
bizottságot, részt vett több gaz-
dasági tárgyaláson és ismeri a vá-
ros pénzügyi helyzetét, céljainkat, 
és azonosul is velük, mi kértük fel 
erre – tájékoztatott a polgármes-
ter.  Mivel elhangzott az az érv is 
a kinevezés ellen, hogy miért nem 
írt ki pályázatot az önkormányzat 
az igazgatói posztra, hiszen le-
hetne még alkalmasabb személyt 
is találni ezúton, Németh Árpád 
kiemelte, hogy nyilván minden-
kinél mindig van megfelelôbb, de 
épp ezért, a pályázatot esetlege-
sen megnyerô személynél is lehet-
ne jobbat találni. A legfontosabb 
ebben az ügyben, hogy Helt Tamás 
szakmai múltja alapján alkalmas a 
feladatra, és elnyerte a képviselô-
testület bizalmát, hiszen a sza-
vazás során elfogadásra került az 
ügyvezetôi igazgatói kinevezé-
se. A döntés alapján egy évre szól 
Helt Tamás megbízatása, majd en-
nek elteltével a képviselô-testület 
értékelni fogja az elvégzett mun-
kát és eszerint kapja meg az újabb, 
immár ötéves megbízást. 

GÁGó ANITA

Németh árpáD polgármester

Átszervezés a közüzemi kft.-nél

Sportlétesítmények felújítása
Az önkormányzati miniszter 
márciusban rendeletet bo csá-
tott ki a helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévô sportléte-
sítmények felújításának támo-
gatására. A pályázatban érintett 
intézmények a Gál Gyula Városi 
Sportközpont és a Várkerti Álta-
lános Iskola, Szakiskola és Tag-
iskolái tornaterme.

A pályázaton való részvételrôl 
már korábban döntött az önkor-
mányzat képviselô-testülete, 
most, az áprilisi rendkívüli ülé-
sen határozatban került megne-
vezésre a két felújításra szánt 
intézmény. A támogatás formá-
ja vissza nem térítendô és önrész 
nélküli, a pályázat során akko-
ra összeget lehet nyerni, ameny-

nyit az adott település a sportra 
szán egy év alatt. Az elôzô cik-
lusokban a sportra nem nagyon 
fordított a város, holott az egyik 
legkomolyabb közösségépítô, em-
bereket megmozgató, összehozó 
erô – tájékoztatott az ügyben Né-
meth Árpád polgármester. Az el-
múlt két évben sokkal több anyagi 
eszközt szánt a város erre a tevé-

kenységre, és ez Várpalota sport-
életén meg is látszik. 15-20 mil-
lió forintot költ összességében 
évente a város a sporttal kapcso-
latos feladatokra, így ekkora ösz-
szegre lehet pályázni a két léte-
sítmény felújítása számára, mely 
nagy elôrelépést jelent a fejlesz-
tés terén.

G. A.
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A mai viszonyok között jóslásokba bocsát-
kozni nem lehet, hogy melyik szülônél helye-
zik el a gyermeket. Ez azért van, mert min-
den ügy egyedi és semmilyen más üggyel nem 
összehasonlítható. Vannak azért tendenciák, 
nevezetesen, hogy a magyar bíróságok még 
mindig inkább anyapártiak, de ez folyamat az 
utóbbi idôben meggyengülni látszik, és apák 
is eredményesen kérhetik a gyermekük náluk 
történô elhelyezését. Számtalan egyéb körül-
ményt is mérlegel a bíróság, így a gyermek 
életkorát, azt, hogy amióta a per tart, kinek a 
nevelésében van a gyermek. Az állandóságot, 
a megszokott környezetet ritkán változtatja 
meg az eljáró bíróság.

A gyermektartásdíjról. Talán a legtöbb prob-
léma  a családjogi perekben ezzel a területtel 
van, hiszen a hatályos jogszabályok nem tud-
nak megoldást kínálni néhány egészen mél-
tánytalan helyzetre (sajnos). Általános sza-
bály a kiskorú gyermek esetében a százalé-
kos, de egy meghatározott minimum összegrôl 
szóló tartásdíj megállapítása. (Pl. 1 gyermek 

esetében a kötelezett mindenkori jövedelmé-
nek 20%-a, de legalább 10 000 Ft havonta.) 
A tartásdíj mértéke 15–25% között változhat, 
a leggyakoribb a 20%-os marasztalás. És itt 
jönnek is a problémák. A bíróság nem tud mit 
kezdeni a fekete jövedelmekkel, mikor is a be-
jelentettnél jóval magasabb összeget keres 
valaki, vagy a külföldi munkavégzés esetében, 
ha a munkáltató kevesebbet igazol le. Ekkor a 
másik félnek kellene bizonyítania azt, hogy 
a jövedelem magasabb mint a papíron, de az 
esetek nagy többségében ez nem szokott si-
kerülni. Ezért elôfordulhatnak olyan méltány-
talan esetek, hogy a gazdag, jól menô vállal-
kozóval szemben csak minimális gyermektar-
tásdíj fizetését lehet megállapítani a kimu-
tatható jövedelme alapján. Komolyan kelle-
ne a jogszabályokon változtatni, hogy érdemi 
elôrelépés történjen ezen  a területen.

A tartásdíjat lehet önkéntesen vagy mun-
káltatói letiltás útján teljesíteni, a fizeté-
si mód leginkább a felek viszonyától függ. A 
munkáltatói letiltás esetében nagyobb  a biz-

tonság, mivel a megítélt, de le nem vont tar-
tásdíjért a munkáltató kézfizetô kezesként fe-
lel a jogosult felé.

Fontos tudni,hogy  a gyermektartásdíj alap-
ját képezi mindenféle jövedelem, nem csak a 
szigorúan vett fizetés. Mellékállás, osztalék 
cégbôl, részvényekbôl adódó nyereség stb. 
bevételnek számít és tartásdíjat kell belôle 
fizetni. Más kérdés, hogy a jogosult gyakran 
a bejelentett jövedelmet se tudja pontosan, 
ezekrôl a bevételi forrásokról pedig fogalma 
sincs.

A tartásdíj a gyermek 18. életévének betöl-
téséig, illetve a tanulmányai befejezéséig il-
leti meg a gyermeket. A tanulmányokat folya-
matosan és rendben kell végezni, több év ki-
hagyás és a rossz tanulmányi elômenetel mi-
atti évismétlés alapot adhat a tartásdíj meg-
szüntetésére is. 

A nagykorú, tanulmányait folytató gyermek 
esetében a tartásdíj fix összegû, a százalékos 
marasztalást itt már mellôzik. (Folytatjuk.)

IFJ. DR. HARcOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

Gyermekelhelyezés és -tartásdíj 2.

A házi kecskék a vadon élô 
bezoár kecskétôl származnak. 
Magyarországon már a rézkor-
ban is éltek házi kecskék. A mai 
parlagi kecskénk a vad ôstôl 
meglehetôsen eltérô küllemû, az 
ún. Prisca házi kecskék jelleg-
zetes képviselôje. A különösebb 
tenyészcél nélkül, általában kis 
gazdaságokban tartott kecske-
állományunk balkáni rokonságra 
utaló küllemben jelenik meg.

 Magyarország kecskeállománya 
meglehetôsen vegyes. Általában 
egyszínûek: fehérek, vörösek, fe-
keték. Hazánkban a kecskét a sze-
gény ember tehenének nevezték, 

mivel igen kis költséggel tartható, 
és ehhez képest jelentôs hasznot 
produkáló állat. Teje, húsa, bôre, 
trágyája igen értékes. Teje rend-
kívül egészséges, sokkal egész-
ségesebb a gyakran túlértékelt 
tehéntejnél, és az anyatejjel ve-
tekszik. A kecske rendkívül élénk, 
érdeklôdô, a környezetéhez kivá-
lóan alkalmazkodó, igénytelen és 
a betegségekkel szemben ellenál-
ló állat.

 Hazánkban az ország minden 
részén láthatunk kecskéket, de 
népszerûbbek és elterjedtebbek 
az ország keleti felében.

HARcOS RIcHÁRD

Ôshonos háziállataink: 
a magyar parlagi kecske

A mAgyAr pArlAgi kecske. teJéNek tápértéke Az ANyAteJével vetekszik

A Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Megkérdeztük...
Hogyan gyûjti  
a szemetet?

Sinkó Ferenc földmérô
Nagyon odafigyelünk a szelek-

tív hulladékgyûjtésre. Mindent kü-
lön gyûjtôbe helyezünk. Az isko-
láknak be szoktunk segíteni, ha 
papírgyûjtés van. Számunkra fon-
tos, hogy a környezetünk szép és 
tiszta maradjon, így mi mindent 
meg is teszünk ezért.

Kalmár Lászlóné operátor
Természetesen szelektíven gyûj t    -

jük a hulladékot. Szinte minden ut-
cában és lakótelepen megtalálha-
tó az erre kihelyezett konténer, így 
aki oda akar figyelni erre, könnyen 
megteheti. Papírdobozokat, fla-
konokat és minden mást külön, a 
megfelelô helyre rakunk. Ez fontos, 
a gyermekeimet is erre tanítom.

Dümér Kriszta nyugdíjas
A Táncsics utcában lakom, és a 

házunk melletti szemetesbe külön, 
szétválogatva dobom ki a szemetet. 
De vannak akik egyáltalán nem fi-
gyelnek erre oda. Sajnos nem tart-
ják fontosnak. Pedig a saját környe-
zetüket teszik így tönkre. S. P.

FOTó: VARPALOTAI.Hu

KÖNYVAJÁNLó
Az alábbi könyve(ke)t ajánlják a Krúdy Gyula Városi Könyvtár könyvtárosai:

Tudatos vásárlók könyve: víz, zöldség-gyümölcs, hús, energia, vegyi anyagok, közlekedés, utazás 
Héjjas István: Esélyeink a túlélésre: Mit kellene tennünk, hogy fennmaradjon a civilizáció

www.krudylib.hu

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Várpalo-
tai Közüzemi Kft. és Várpalota Város Önkormányza-
ta 2009. április 20.–május 14-ig a családi házas 
övezetben, 2009. május 18-tól a társasházas öve-
zetben TAVASZI LOMTALANÍTÁST végez Várpalota 
város egész területén.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Várpalo-
tai Közüzemi Kft. és Várpalota Város Önkormányza-
ta a fenti idôszakban lomtalanítási akciót szervez 
Várpalotán. Városunkban a kijelölt lomgyûjtô helye-
ken elhelyezett nyitott konténerekbe lehet a lom-
tárgyakat elhelyezni. A megtelt konténereket a Vár-
palotai Közüzemi Kft. díjmentesen elszállítja.

A gyûjtôhelyekre olyan alkalmilag képzôdött 
vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék 
helyezhetô ki, amely a hulladékgyûjtést végzô köz-
szolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdo-
nos által rendszeresen használt gyûjtôedényzetben 
– mérete miatt – nem helyezhetô el.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a konténerek 
mellé – megtelt konténerek kivételével – lomhulla-
dékot ne helyezzen ki! 

Ne készítsenek ki ipari, mezôgazdasági tevékeny-
ség következtében keletkezett hulladékot, építési 
törmeléket, autóroncsot, naponta képzôdô háztar-
tási hulladékot, állati tetemet és veszélyes hulladé-
kot (pl. rovarirtó szerek, növényvédô szerek, gyom-

irtók, ezek göngyölegei, hígítók, ragasztók, lakkok, 
tisztítószerek, étolaj, fáradt olaj, olajszûrôk, olajos 
rongy, festék, akkumulátor, száraz elem, fénycsô, 
orvosságok) és minden olyan hulladékot, amely ve-
szélyeztetheti a begyûjtést végzô dolgozók testi 
épségét, egészségét.

Az elôzô bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék 
gyûjtôhelyre történô kihelyezése esetén az elkövetô 
szabálysértést követ el és a szabálysértésekrôl szó-
ló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §. (2) be-
kezdése értelmében 100 000 Ft-ig terjedô pénzbír-
sággal sújtható. 

További információt kaphatnak ügyfélszolgálati 
irodánkban személyesen a Várpalota, Fehérvári út 
7. szám alatt munkaidôben 6.00–14.20 között, vagy 
telefonon a 06/88-592-112-es számon. 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 2009. 
június 12–13. között ismét tartunk elektroni-
kai lomtalanítást, mely során tv-k, monitorok, 
hûtôberendezések, számítógépek, mikrohullámú 
sütôk, elektronikus játékok, sütôk, hajszárítók, le-
mezjátszók, mosógépek, porszívók, az elektronikai lo-
mok, akkumulátorok és elemek kerülnek begyûjtésre. 
(Az elektronikai lomtalanítás részleteirôl folyamato-
san tájékoztatjuk a lakosságot!)

Várpalotai Közüzemi Kft.   
Várpalota Város Önkormányzata

Felhívás lomtalanításra

A tiszta környezetért
A Föld napja 1970 óta április 22. 
Mára sok országban megértették, 
hogy a föld nem a miénk, hanem 
gyermekeinktôl kaptuk kölcsön. 
A városban is megnyilvá nul a kör-
nyezettudatos magatartás, töb-
bek között a szelektív hul la dék-
gyûjtési gazdálkodás által.

A hulladékgazdálkodási felada-
tokat a városban a közüzemi kft. 
végzi, és szervezte meg a szelektív 
hulladékgyûjtést is a központi irány-
elvnek megfelelôen, mely azt mond-
ja ki, hogy minimálisan ezer lako-
sonként javasolt egy hulladékgyûjtô 
sziget létesítése. Várpalota ezen túl 
is lépve, más településhez képest 
is elôrehaladottan teljesíti a célt – 
adott tájékoztatást Kotzó Szabolcs 
környezetvédelmi ügyintézô.

A 2008. éves adatok szerint Vár-
palota közigazgatási területén 46 
gyûjtôszigeten 130 hulladékgyûjtô 
edényt helyeztek ki. A begyûjtésre 
került szelektív hulladékot a köz-
üzemi kft. szállítja el a telephe-
lyére, ahol még külön szétválo-
gatják. Végül bálákban értékesí-
tik, nagyobb hulladékkereskedô cé-
gek veszik át, amelyek továbbítják 
az újrahasznosításra. Várpalotán, 
a Loncsos városrészben már meg-
valósult a hulladék keletkezési he-
lyén történô szelektív gyûjtése is, 
hiszen lehetôség van háztartáson-
ként külön edényben gyûjteni a ki-
válogatott hulladékot. További kör-
nyezetvédelmi lépés az elektronikai 
lomtalanítás megszervezése volt. 

A szelektív hulladékgyûjtés lé-
nyeges eleme, hogy redukálhatja a 

város és a lakosság közüzemi ter-
heit, hiszen csökken azon hulladé-
kok mennyisége, amelyek pénzt 
visz nek el a várostól, és nô azoké, 
amelyek pénzmegtakarítást jelen-
tenek, emellett pedig nem szeny-
nyezi a környezetet. Elmondható, 
hogy a szelektív hulladékgyûjtés 
nagyságrendekkel lecsökkentheti 
a hulladékgazdálkodás költségeit, 
amit a lakosság is megérezhet.

A témában a gazdasági szférát 
képviselô közüzemi kft. mellett 
meg kell említeni az Egészséges 
Palotáért Egyesület munkáját is, 
hiszen ô is hozzájárul a környezet-
védelemhez a városban, valamint 
az önkormányzat környezetvédelmi 
referensei is hozzáteszik a magu-
két a szelektív hulladékgazdálko-
dás megszervezéséhez.  GÁGó
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A pályázatot meghirdetô szerv neve, címe: Várpalota Város 
Önkormányzata, 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Munkahely és munkakör megnevezése: 3. számú felnôtt 
háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási 
kötelezettséggel.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség
–  hatályos jogszabályokban elôírt feltételek megléte 

(4/2000 Korm. rendelet),
– a praxis vállalkozói formában történô mûködtetése
– büntetlen elôélet

Elôny:
– további szakvizsga megléte
– a mûködtetési jog meglétét igazoló okirat hiteles másolata
–  vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (alapítóokirat, 

cégbírósági bejegyzés)
–  nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevôk a 

pályázati anyagot megismerhetik.

csatolandó dokumentumok:
  – részletes szakmai önéletrajz
  – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  –  orvosi diploma és szakirányú végzettséget igazoló okirat 

hiteles másolata

  –  vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (Alapító Okirat, 
cégbírósági bejegyzés)

  –  nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevôk 
a pályázati anyagot megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 15.

Elbírálás határideje: a határidô lejáratát követô képviselô-
testületi ülés (2009. május 28.)

Megbízás idôtartama: Az önkormányzat a nyertes pályázóval 
határozatlan idôre szóló szerzôdést köt, amelyben a felek 
a mûködés-üzemeltetés feltételeit rögzítik.

Egyéb juttatás: szükség esetén önkormányzati bérlakás 
biztosítása, feladatellátási szerzôdés keretében az önkormány-
zat a háziorvos rendelkezésére bocsátja az orvosi rendelôt.

A praxis betöltésének kezdô idôpontja: 2009. július 1.

Pályázatok benyújtása: Várpalota Város Önkormányzatának 
polgármesteréhez címezve, 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

A pályázattal kapcsolatban bôvebb felvilágosítás kérhetô: 
Nagy Erika referenstôl a 06/88/592-664 vagy a 06/30/815-2547-
es telefonszámokon.

Pályázati felhívás
A 66/2009. (III. 26.) képviselô-testületi határozat melléklete 

Akadálymentes hivatal A második világháború 
emlékeiÁprilis 9-én került sor a polgár-

mesteri hivatal komplex akadály-
mentesítésének ünnepélyes át-
adására. A projekt az Európai Unió 
és a magyar állam által nyújtott, 
csaknem hétmillió forintnyi tá-
mogatással valósult meg, tízszá-
zalékos önrész vállalása mellett. 

A fogyatékkal élôk számá-
ra eddig nehézséget jelentett 
a hivatalban való közlekedés, 

akárcsak a mozgásukban korlá-
tozott ügyfeleknek, a babako-
csival közlekedôknek, vagy az 
idôseknek. 

A helyi vállalkozó által elvég-
zett munkálatok során a parko-
ló és a bejárat mellett az ügyfél-
szolgálatnak helyet adó földszin-
ti rész került átalakításra, ami 
nagyban megkönnyíti a jövôben a 
közlekedést. 

A halott katona mindig hôs, a 
háborúban elesett harcos mindig 
tiszteletet parancsoló. 64 éven 
keresztül aludta békés álmát egy 
pétfürdôi ház udvarának virágos-
kertjében az a négy ismeretlen 
német katona, akiknek nyugvó-
helyét titokban ápolták, gondoz-
ták az ott lakók.

Fény derült a titokra, és a le-
letmentés valamint a múlt fel-
tárása céljából a Hadtörténe-
ti Múzeum és a Hadisírgondozó 
Iroda munkatársai a tavalyi év-
ben feltárták a sírt és exhumál-
ták a katonák földi maradványa-
it. Néhány használati tárgyuk és 
a személyazonosító fémlapjaik is 
elôkerültek, melyek alapján meg-
próbálják azonosítani az elesett 
katonákat.

A második világháborúban az 
egész országon, így Várpalotán és 
Pétfürdôn is áthaladt a front, hatal-
mas pusztításokat végezve az utcai 
harcok, bombatámadások következ-
tében. Március 22-én ért véget a há-
ború a környéken, ekkor próbált me-
nekülni a túlélés reményében a négy 
katona Pétfürdônél az országúton, 
amikor áldozatul estek a magyar–
német–szovjet csapatok harcának. A 
helyi lakók temették el ôket a kert 
aknagránát vájta mélyedésében. 

A pétfürdôi Település Védô és 
Szépítô Egyesület minden évben 
megemlékezik a márciusban lezaj-
lott fronteseményekrôl, ez évben 
a veszprémi Laczkó Dezsô Múzeum 
munkatársa, Pálffy Sándor tartott 
elôadást a háborús cselekményekrôl 
a megemlékezésen megjelenteknek.

GA

Mi szél hozott
kis futár? / Nem szél hozott, 
napsugár. / Kedves gazdád ki le-
het? / Fûnevelô kikelet – zengett 
az inotai óvodások húsvétot és a 
tavaszt köszöntô játékos dala.

Ötödik alkalommal látogattak 
el az inotai nyugdíjasklub idôsei 
Kiss Julianna, a klub vezetôje 

szervezésében a helyi Cseperedô 
tagóvodába, hogy köszöntsék a 
gyermekeket húsvétkor. A kisóvo-
dások már várták ôket, és öröm-
mel adták elô húsvéti játékos, 
mondókás, dalos mûsorukat az 
idôseknek az óvodapedagógusok 
vezetésével.

GÁGó
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A könyvtár – kapu a világra
A fenti idézetet a kistérség leg-
nagyobb közkönyvtárának, a  
Krúdy Gyula Városi Könyvtárnak 
a honlapján olvashatjuk. A 
könyvtárban folyó munkákról, a 
tervezett változásokról beszél-
gettem Budai Lászlóval, aki ta-
valy április óta igazgatja az in-
tézményt. 

– Milyen változtatásra adott 
lehetôséget az, hogy a könyvtár a 
Szindbád Kht. részeként mûködik?

– A könyvtár életében fontos 
változás, hogy egy nagyobb kultu-
rális intézményi rendszerbe került 
bele, ez sok elônnyel jár. Egyet ki-
emelek: a kht. mûködtetési forma 
lehetôvé teszi a valódi gazdálko-
dást. Szembetûnô változás az in-
tegráció óta, hogy a könyvtárban 
létrehoztunk egy ajándékboltot, 
amelyben Várpalotához kötôdô 
helyismereti jellegû könyveket, 
kiadványokat árusítunk, másrészt 
várpalotai témájú ajándéktárgya-
kat. A kínálatot folyamatosan 
bôvítjük, a bevételt pedig az állo-
mányunk növelésére fordítjuk. 

– A könyvtár célja, hogy köze–
lebb kerüljön az olvasókhoz. Milyen 
módon tervezik ezt?

– Szeretnénk a könyvtár fizikai 
terét a dokumentumelhelyezéssel, 
a berendezési tárgyakkal, zöld nö-
vényzettel barátságosabbá tenni. 
Ez részben megvalósult, az aján-
dékbolt világos színû bútorai is 
ezt erôsítik, de célunk a gyerek-
könyvtárban is gyermekbarát kör-
nyezetet kialakítani. Másrészt 
szeretnénk az olvasókat direkteb-
ben, célzottabban bevonni a do-
kumentumok beszerzésébe. Ennek 
részeként a civil szervezetekkel 
is szorosabban együttmûködünk, 
és anyagi lehetôségeink határain 
belül próbálunk az általuk felmért 
igénynek megfelelô dokumentu-
mokat beszerezni, de a könyvtár-
ba bejövô olvasóink igényeit is 
folyamatosan gyûjtjük. 

– A belsô tér átalakítása 
szembetûnô, eltûntek a kataló–
gusszekrények, elôtérbe kerültek a 
gyûjtemények. Mik a tervek ezekkel 
kapcsolatban?

– A város trendjeihez igazod-
va szeretnénk kialakítani újabb 
különgyûjteményeket a meglévôk 
mellé. Jelenleg a Trianon Múze-
ummal közösen fejleszteni kezd-
tük a Trianon-gyûjteményt, amely 
a trianoni békediktátummal fog-
lalkozó alapvetô szakirodalmat 
kívánja a város lakossága számá-
ra összegyûjteni és bemutatni. 
Emellett fontosnak tartom a hely-
ismereti terveinket. Helyismereti 
különgyûjteményünkbe a városra 
vonatkozó valamennyi dokumen-
tumot teljes körûen igyekszünk 
összegyûjteni – ami persze egy 
soha el nem érhetô idea, viszont 
a várpalotai vonatkozású tudo-
mányos dolgozatok (szakdolgoza-
tok, disszertációk stb.) lelôhely-
nyilvántartását idéntôl be kíván-
juk vezetni, ami hatalmas segít-
ség lesz a Várpalotával foglalkozó 
kutatók számára.  

Sajnálatos tény, hogy a könyv-
tár dokumentumállományának kb. 
40%-a nincs kihasználva. Ennek 
egyik fô oka, hogy sok az elavult 
közöttük. Az állománynak ezen 
részébôl elképzelésem szerint egy 
kihelyezett tárolókönyvtárat kel-
lene létrehozni, ahol ôriznénk az 
állomány nem használt részét. Il-
letve ebbôl a gyûjteményrészbôl 
alakítanánk ki az ún. „szocialis-
ta” különgyûjteményünket, amely 
a leendô Magyar Szocializmus Mú-
zeuma szakkönyvtárának az alap-
ját képezhetné.

– Tervben van a mozgókönyvtári 
ellátás kialakítása, amellyel szin–
tén közelebb kerülhet az olvasó a 
könyvtárhoz. Hogyan mûködik a 
mozgókönyvtár?

– A mozgókönyvtári ellátást 
egyrészt a városon belül, más-
részt a kistérségben is szeretnénk 
megvalósítani. Ennek az a lénye-
ge, hogy különbözô dokumen-
tumcsomagokat állítunk össze, 
és ezeket egyrészt a települések 
között, másrészt a városon be-
lül mozgatjuk. Hamarosan szeret-
nénk például az Inotai Közössé-
gi Házban egy jól megközelíthetô 
könyvtári szolgáltatóhelyet lét-
rehozni a jelenlegi helyett, majd 

késôbb a többi városrészben is. 
Ezek a pontok arra szolgálnának, 
hogy a könyveket ide is vissza le-
het majd vinni, az elektronikus 
katalógus és a kitelepülô könyv-
táros segítségével lehet könyve-
ket, folyóiratokat választani és 
elôjegyeztetni, így nem kellene 
mindig a központi könyvtárba el-
sétálni az olvasónak, hiszen a la-
kóhelyéhez közelebb esô mozgó-
könyvtárat is használhatja. 

E mellett pedig szeretnénk az 
iskolákkal is közös álláspontra jut-

ni, hogy – velünk együttmûködve 
– nyissanak a lakosság felé, ez 
azonban szemléletváltás kérdése 
és egy hosszas folyamat eredmé-
nye lehet.

– A könyvtár az interneten ke–
resztül is elérhetô. Számíthatnak–e 
az olvasók fejlesztésre ezen a te–
rületen?

– Természetesen ez is fejlesz-
tésre vár, hiszen a mostani hon-
lap nem túl korszerû, viszont gaz-
dag anyaggyûjteménye van. Leg-
fontosabb része az elektronikus 
katalógusunk, de aktuális rendez-
vényeink is megtalálhatók rajta. 
Bôvíteni kívánjuk ebben az évben 
a honlapunkat egy helyismereti 
alportállal, ahol helyismereti té-
májú elektronikus könyvek, publi-
kációk, évfordulónaptár, hasznos 
tudnivalók, turisztikai kiadvá-
nyok lesznek többek között meg-
találhatóak. Törekvéseinknek az a 
célja, hogy felhasználóink folya-
matosan találjanak új tartalma-
kat a honlapunkon. A honlappal 

és minden más könyvtárral kap-
csolatos kérdésben egy tájékozta-
tó könyvtárosunk a korszerû kom-
munikációs eszközök segítségével 
(MSN, Skype) szinte azonnal tud 
válaszolni nyitvatartási idôben.

– Ha már a rendezvények szó– 
ba jöttek, milyen céllal kerülnek 
megszervezésre?

– A rendezvények célja el sô-
sor ban az olvasáskultúra fejlesz-
tése. A könyv tá runk nak nem el-
sôd leges feladata, hogy köz mû-
ve lô dé si feladatokat is ellásson, 
hiszen mi elsôsorban köz gyûj te-
mény vagyunk. A rendezvénye-
inknek egyetlen szervezôereje 
kell, hogy legyen: kapcsolódjon 
az olvasáskultúrához, ösztönözze 
a gyûjteményünk használatát. A 
jelenleg futó, Négy évszak, négy 
könyv, négy ember címû soroza-
tunk is éppen ezt célozza.  

– A könyvtár nyújtotta szolgálta–
tások terén is terveznek változást. 
Melyek ezek?

– A jövôben szeretnénk egy ér-
tel mûvé tenni a díjmentes alap-
szolgáltatásokat és az érték-
növelt szolgáltatásokat, hiszen 
egyetlen könyvtár sem engedheti 
meg magának, hogy értéknövelt 
szolgáltatásokat ingyenesen vé-
gezzen el. Az ingyenes alapszol-
gáltatásokon túl a jövôben sze-
retnénk az irodai szolgáltatása-
inkat bôvíteni, amire igény van a 
városban. 

– Várható–e, hogy a könyvtár új 
helyre költözik?

– Tény, hogy a jelenlegi hely 
nem könyvtárnak való. Egyrészt 
az elrendezése nem optimális, 
másrészt pedig kinôttük a 650 
négyzetméteres területet. A ter-
vek szerint a könyvtár az egy-
kori zsinagógában kapna helyet, 
kibôvítve egy mögötte felépítendô 
kétszintes épülettel, ami több 
szempontból is kiváló lenne, pl. 
az alapterület legalább a kétsze-
resére nône. Amíg azonban nincs 
meg a hozzá való anyagi (pályáza-
ti) fedezet, addig a költözés csak 
terv marad. 

BÁLINT ANGÉLA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

BuDAi lászló
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Több napon át tartó, rendhagyó 
programokkal ér véget a Thuri 
gimnázium ötvenéves fennállá-
sát ünneplô rendezvénysorozat. 

Az áprilisi rendezvényeket 
bevezetô iskolatörténeti kiállí-
tást Lassu Tamás önkormányzati 
képviselô, a gimnázium egykori 
tanulója és tanára nyitotta meg. 
– Az iskola eredményességét, si-
kerét bizonyítja, hogy ma is tartja 
a kezdeti négyszáz körüli létszá-
mot. Kiváló megtartó képességé-
hez az is hozzájárulhatott, hogy 
az évek során különféle tagozato-
kat indítottak, melyek az aktuá-
lis korigényeknek megfeleltek, s 
mindezt magas színvonalon tud-
ták oktatni – hangsúlyozta ünne-
pi beszédében, miután iskolai em-
lékeit felidézte.  

Ezt követôen rendhagyó tör-
ténelemóra vette kezdetét, Ka-
tona Csaba alpolgármester és 
dr. Szabó Pál Csaba, a Szindbád 
Kht. ügyvezetô igazgatójának 
közremûködésével, akik ugyan-
csak az iskola diákjai voltak.

A rendezvénysorozat tovább 
folytatódott a gimnáziumban. 
Thuri György és kora címmel tör-
ténelmi vetélkedôn vehettek részt 
az érdeklôdôk, megtekinthették a 
Rajztagozat múltja és jelene címû 
rajzkiállítást, a sport kedvelôit 
pedig rendhagyó testnevelésóra 
várta. 

A programsorozat méltó befe-
jezéseként emléktáblaavatásra is 
sor kerül majd, valamint az öreg 
diákok találkozójára  a Jó Szeren-
csét Mûvelôdési Házban.

BÁLINT ANGÉLA

Rendhagyó sorozat 
a Thuri gimnáziumban

Száztizenöt éves 
a Jó szerencsét!

Jó szerencsét! – így köszönnek a 
bányászok több mint száz éve. 
Erre emlékeztek április 7-én, a 
Jó Szerencsét Mûvelôdési Ház-
ban az egyenruhájukat büszkén 
viselô bányászok, és a bányász-
hagyományok ápolását felada-
tuknak tekintôk. 

Az 1894-ben elfogadott köszön-
tés évfordulóját immár tizenötödik 
éve ünneplik – tudtuk meg dr. Horn 
Jánostól, aki a szervezô Bánya- és 
Energiaipari Dolgozók Szakszerve-
zete (BDSZ) és az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület 
(OMBKE) nevében köszöntötte a 
hallgatóságot.

Az emlékülést a Faller Jenô 
Szakképzô Iskola drámacsoport-
jának elôadása vezette be, majd 
szakmai elôadások következ-
tek. Dr. Bárdossy György, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tag-

ja a fosszilis energiahordozóknak 
a jövô energiaellátásában betöl-
tött szerepérôl beszélt, majd Rabi 
Ferenc, a BDSZ elnöke az európai 
szociális párbeszéd fontosságáról 
tartott elôadást.

A Jó szerencsét emléktábla elôtt 
dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke 
méltatta a köszöntést ünnepi be-
szédében, majd a hagyományokhoz 
híven az emléktábla koszorúzására 
került sor. Az említett szerveze-
tek mellett a Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal, a Bányász Ha-
gyományok Ápolásáért Egyesület, 
a Szindbád Kht., Várpalota Város 
Önkormányzata, valamint a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés képviselôi 
helyezték el a koszorúkat.

A rangos esemény zárásaként 
tartott állófogadáson Talabér Már-
ta, a Veszprém Megyei Közgyûlés 
alelnöke mondott pohárköszöntôt.

B. A.
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó SZERENcSÉT MûVELÔDÉSI KÖZPONT 
Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva: Hétfô–

szombat 8–20, vasárnap 14–20 óráig
Április 27. 14 órakor a színházteremben 

az Aladdin címû meseszínház a Kincses 
Színház elôadásában

Április 29-én 16 órakor 48. Ney Dávid-kó-
rushangverseny

cSERI PARKERDÔ
Május 1-én majális

HELYÔRSÉGI KLuB
Mandulás, a Zichy-kastély mellett
Április 24. 17 órakor Vágfalvi Ottó 

festômûvész Balatoni képek címû kiállí-
tásának megnyitója

THuRI GYÖRGY GIMNÁZIuM
Április 24. 10 órakor emléktábla avatása 

a gimnázium aulájában Bardócz Endre 
igazgató tiszteletére. 11 órakor iskolai 
ünnepély a mûvelôdési házban. Ünne-
pi beszédet mond: Lasztovicza Jenô, a 
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Né-
meth Árpád polgármester. 18–22 óráig 
öreg diákok találkozója mûvelôdési ház-
ban. 18 órakor köszöntôt mond Talabér 
Márta, a Veszprém Megyei Közgyûlés 
alelnöke.

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

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

Április 29-én 17 órakor Magyar vegyészek a 
XX. században. Elôadó: Próder István ny. 
múzeumigazgató, vegyészmérnök

RóMAI KATOLIKuS PLÉBÁNIA 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Várpalota, Szent Imre u. 5.
Április 25. 17 órakor dr. Antalóczy Péter El 

Camino – A lélek útján címû vetített ké-
pes úti beszámolója

BÉKE MûVELÔDÉSI OTTHON 
Várpalota-Inota, Készenléti lakótelep
Május 1–2. retro majális

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 lakótelep, 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. 

Sport
TúRA 
Április 25. Tés–Kisfutóné–Öregfutóné–

Móroc-tetô–Várpalota útvonalon a Ter-
mészetbarát Szövetség szervezésében. 
Információ: 30/459-4514 

Május 9. Tési-fennsík teljesítménytúra. In-
formáció: 30-459-4514

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg 
zsír, 2 dkg élesztô, 2 dl aludttej vagy 
kefir, 25 dkg fôtt áttört burgonya, só, 
fehér bors

A lisztet a zsírral elmorzsol-
juk, majd hozzáadjuk a kevés lan-
gyos vízben felfuttatott élesztôt, 
az aludttejet, sózzuk, borsozzuk, 
majd jól összedolgozzuk. Vékony-

ra nyújtjuk, olvasztott zsírral meg-
kenjük. Rászórjuk a burgonya 1/3-
át. Három részre összehajtva pi-
hentetjük. A mûveletet 25 percen-
ként még kétszer megismételjük. 
Az utolsó pihentetés után ujjnyi 
vastagra nyújtjuk, tetejét bevag-
dossuk, és kiszaggatjuk. Tizenöt 
perc pihentetés után felvert tojás-
sal megkenjük, és pirosra sütjük.

Recept(t)úra

Aludttejes burgonyapogácsa

Rendszergazdák között:
– Olyan hülye vagy! Nem adsz a biztonságra! Miért a kutyád ne-
vét adtad meg root jelszónak?
– Mé’! Mi a baj a ZdgSA76%%7kjsh-val???

Humorzsák

RETRO MAJÁLIS 2009. május 1–2.
Inota, Készenléti lakótelep, Béke Művelődési Otthon
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Információ és értékesítés: 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 
Tel.: 88/545-192, 20/363-9868
E-mail: dobronteis@vkszrt.hu

Igényes kivitelezésû,
50–70%-os fûtési energiamegtakarítású, 

egyedi közmûvel rendelkezõ,
frekventált helyen lévõ

 új garzonlakások 
eladók Veszprémben.

Építkezzen most, az  utolsó pillanatban!
Bô két hónapja maradt már csak 
azoknak a lakásvásárlóknak, 
épít ke zôk nek, akik szeretnék ki-
használni a jelenlegi támogatási 
rendszer – köztük a lakásépítési 
támogatás – kedvezményeit.

Július elsejével ugyanis a kor-
mány megszünteti, de legalábbis 
fel füg geszti a gyerekek után járó, 
eddig nagy arányban igénybe vett, 
lakásvásárlási támogatást (szocpol, 
félszocpol, megelôlegezô szocpol), 
valamint az állami kamattámoga-
tást. 

Emiatt sokaknak csökken majd 
az önerô új otthonuk árának ki-
gazdálkodásához. Eddig ugyan-
is, akinek nem állt rendelkezésé-
re elégséges önerô, az a szocpolt 
is használhatta erre (ha megfelelt 
az igénylés feltételeinek), hiszen a 
bankok az állami támogatást saját 
forrásként kezelték.

A banki finanszírozás feltétel-
rendszere is változott. A jövôben 

a szocpolra alapozók a támo-
gatás hiányában úgy válhatnak 
csak hitelképessé, ha pótingat-
lant ajánlanak fel fedezetként. 
Ez azonban kockázatos, hiszen 
nemfizetés esetén egy másik in-
gatlan is veszélybe kerülhet. Az 
önerô pótolható lesz hitellel is, 
ám ennek az ára jóval magasabb-
nak ígérkezik a klasszikus lakás-
hiteleknél. 

Jól teszik tehát, azok, akik jo-
gosultak a szocpolra, és akár új, 
akár használt lakás vásárlását vagy 
építkezést terveznek, mielôbb ki-
választják leendô otthonukat, vagy 
az építéshez szükséges lakótelket, 
és benyújtják hitelkérelmüket vala-
melyik bankhoz. Megfontolandó to-
vábbá az is, hogy melyik pénzinté-
zetet választják. Érdemes utánajár-
ni, hogy mely bank nyújtja a csa-
lád körülményeinek legmegfelelôbb 
konstrukciót. 

Ebben segítenek az olyan hitel-
lel, hitelkiajánlással foglalkozó cé-
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Mészáros és tsa.

építôipari és
kivitelezô bt.

A nyugodt építkezés titkA

Mészáros és Társa Bt.
8200 Veszprém, Sigray u. 24. Tel.: 70/318-80-06
www.meszarosestarsa.extra.hu  E-mail: meszarosestarsa@chello.hu

megbízható, gyors, szakszerû

önerôt 
megelôlegezzük!
Családi és társasházak, nyaralók

– tervezése
– felújítása
– tetôfelújítása
– hitelügyintézés

Építkezzen most, az  utolsó pillanatban!

gek, amelyek megkeresik és meg is 
találják a család, a személy számá-
ra legjobb feltételeket biztosító hi-
telkonstrukciókat, a legjobb banki 
ajánlatot. Érdemes  tehát felkeres-
ni ezeket. Nincs idô azonban hosz-
szú latolgatásra: akár az új otthon 
bekerülési költségének egynegye-
dét is elveszíthetjük az által, ha 
nem fogunk bele idôben az építke-
zésbe, lakásvásárlásba, a hitelké-
relmek benyújtásába. 

A kormány által tervezett áfa-
kulcs-emelés bevezetése még to-
vább drágíthatja az új otthon meg-
szerzését, illetve még messzebb ke-
rülhet a saját lakás, ház reménye. 

Aki tehát részesülni szeretne az 
akár több millió forint vissza nem 
térítendô támogatásokból, illetve 
az alacsonyabb törlesztôrészletbôl, 
ne vesztegesse idejét. Június 30-ig 
nyújtsa be hitelkérelmét, s miha-
marabb írja alá a szerzôdéseket.

végsô simítások Az úJoNNAN épült ház körül A loNcsosBAN
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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 kistérség valamennyi iskolá-
jából érkeztek érdeklôdô pedagó-
gusok, valamint szülôk a Bartos 
iskola tavaszi szakmai napjára áp-
rilis 8-án, amelyet immár harma-
dik éve rendeztek meg.

Pócsik József igazgató köszönté-
sét követôen mozgásos, dalos játé-
kokat mutattak be az iskola elsô és 
második osztályos csoportjai, majd 
az intézmény további alsó tagoza-
tos diákjainak tanórai aktivitását 
tekinthették meg a résztvevôk egy 
filmvetítés során.

Kiállításra kerültek a sajátos 
nevelési igényû (SNI) gyerme-
kek által készített tárgyak, de 
lehetôséget kaptak egy fej lesz-
tô játékokat tartalmazó bemutató 
és vásár megtekintésére is az ér-
deklôdôk. 

A szakmai nap zárásaként az 
SNI-s gyerekek ellátására vonat-
kozó törvényi elôírásokról hall-
hattak elôadást a résztvevôk, 
Kompetenciák a változó törvényi 
háttérben címmel.

BA

Kistérségi szakmai nap Íjászverseny 
Boglárka emlékére

Farkas Gábor, a Zúgó Nyilak Tör-
ténelmi Íjász Egyesület elnöke 
Sziránszki Regôs József és az 
Égikapunyitó Dobkör áldó kö-
szöntése mellett nyitotta meg a 
másodszorra megrendezett ha-
gyományos íjászversenyt, mely-
lyel méltó emléket állítanak a 
11 évesen tragikus hirtelenség-
gel elhunyt alapító tagnak, Far-
kas Boglárkának.

Az országosan meghirde-
tett versenyre ez évben is 
nagy számban jelentkeztek 
az íjászkodást kedvelô és ûzô 
hagyományôrzôk, a környékbe-
liek mellett többek között Paks-
ról, Székesfehérvárról, Pápáról 
és Dunaújvárosból. Szép, erdôs, 
füves környezetben, a várpalo-
tai Cseri-parkerdôben zajlott a 
verseny. Az idôjárás kedvezett 

a harcosoknak, hiszen gyönyörû 
napsütés meleg nap volt április 
11-e, a verseny napja. Tizenöt 
célnál próbálhatta ki ügyessé-
gét, edzettségét és rátermett-
ségét a több mint 150, többsé-
gében szép hagyományôrzô ru-
hába öltözött versenyzô tizen-
három kategóriában.

Értékes nyeremények, tarsoly, 
íjtartó, kulcstartó szekrény várt 
a legeredményesebbekre, de a 
legkevesebb pontszámot elért 
versenyzô sem maradt ki a díja-
zásból, gyöngyökkel díszített hí-
mes tojás volt a jutalma.  A ver-
seny végén, a távlövészet során 
is próbára tehették tudásukat az 
íjászok, melyben, a felnôtteket 
is lekörözve az ifjú kategóriába 
tartozó Faragó Richárd bizonyult 
a legügyesebbnek.

GÁGó

családi nap Inotán
Az Egészséges Palotáért  Egyesület  április 25-én, szombaton az inotai 
pihenôhely átadása alkalmából rendez családi napot.
9.30: köszöntés, a pihenôhelyet átadja Dióssy László, a környezetvédelmi és 
vízügyi minisztérium szakállamtitkára. 10.30: Szabadtéri programok kezde-
te, KRESZ-totó gyerekeknek és felnôtteknek, kerékpáros ügyességi feladatok 
kicsiknek és tandempróba szülôknek, EPE hulladékos családi játékai. 11.30: 
Zenél a Mézengúz zenekar. 12.30: Eredményhirdetés. 13.00: Gulyásebéd a 
szabadban

Minden résztvevô ajándékkal térhet haza!

Pihenôhely megközelítése az inotai víztározótól a sárga szalag mentén.
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Könnyûzenei lexikon

Stone Eagle
A Stone Eagle röptének kezdete a Vackor nevû punkzenekarhoz köthetô. 

A Vackor 1989-ben jött létre Korcsmár Gyula –  szólógitár, ének, Hala-
si Viktor – basszusgitár, Fülöp László – dob  összeállításban.  A Vackor 
rengeteget gyakorolt a  próbateremnek kinevezett Gárdonyi utcai mosó-
konyhában. A Videoton lemezjátszóra dugott Jolana gitár sûrûn izzásban 
volt, s így az együttes 1990 szeptemberében  Pétfürdôn  a mûvelôdési 
ház alagsorában (itt már Héring János dobolt) bemutathatta tudását a 
közönségnek. A punkzenekar nem feldolgozásokat, kizárólag saját szá-
mokat játszott, olyanokat mint  A diktátor halott, Conducator, Nikotin-
mérgezés, Szemét világ, Elôre Föld!, Jönnek a zsaruk. 

A koncert után Guttengéber Zoltán  szólógitáros csatlakozott, de ettôl 
kezdve már  Stone Eagle lett a zenekar neve. A zenei stílusváltás is meg-
történt, az eddigi punkot az ortodox heavy metall váltotta fel. A Kôszáli 
Sas (Stone Eagle) is saját számokkal szárnyalt: Küzdelem, Utolsó felvo-
nás, Országúti vándor, Csillagot fejed fölé. Egészen 1991 augusztusáig 
tartott a repülés. 1991. augusztus 8-án a Stone Eagle a Force-szal kö-
zös nagy sikerû koncertet adott az ifjúsági házban, de ez után a fellé-
pés után a tagok útjai szétváltak, s így megszûnt a zenekar. Innen már 
csak Korcsmár Gyula és Halasi Viktor zenéltek együtt, így készítve elô a 
Septicmen bemutatkozását, amely 1992 szeptemberében meg is történt.

Tagok
Korcsmár Gyula –  szólógitár, ének
Guttengéber Zoltán – szólógitáros
Halasi Viktor – basszusgitár
Héring János – dob

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Gránit síremlékek

már 200 000 Ft-tól!

Gránit ablakkönyöklők

4250 Ft/fm-től

kaphatók
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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
Pétfürdôn a Liszt F. u.-ban 60 nm-es 4. emele-

ti lakás eladó. Tehermentes. 70/367-4028
Ôsi községben 95 nm-es összközmûves, gáz-

konvektoros családi ház 500 négyszögölön 
sürgôsen eladó. Érd.: 20/470-5159

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

Eladó vagy értékegyeztetéssel kisebbre 
cserélhetô az Erdôdy P. T. u.-ban 2 szoba 
+ étkezôs összkomfortos, földszinti lakás. 
88/788-885

Berhidán 2 szobás, fürdôszobás, téglából 
készült családi ház reális áron eladó. 
88/477-018

87-ben épült családi ház 3 szobával, nappa-
lival, 2 fürdôvel, étkezôvel, alápincézve, 
garázzsal az alsóvárosban eladó. 20/4541-
506

Kétszobás, magasföldszinti Rákóczi úti lakás, 
52 nm, Várpalotán eladó. Iár: 6,0 M Ft. 
30/718-1457

Várpalotán a Szabolcska u.-ban 1+3 fél szobás 
lakás eladó. 30/365-0318, 30/252-6409

Várpalotán a Szabolcska u.-ban kék házzal 
szemben aknás, villanyórás garázs eladó. 
70/6191-921

Nagyon olcsón eladó 2 szobás téglalakás ha-
szonélvezeti joggal Várpalotán. 70/529-
1463

Eladó vagy városközpontira cserélhetô családi 
ház. És morzsaporszívó. 20/4190-704

Eladó Várpalotán 67 nm-es földszinti lakás az 
Árpád u.-ban. 70/676-5813

Várpalotán sürgôsen eladó  a Józan-hegy te-
tején könnyen megközelíthetô rendezett 
2468 nm telek. Bejárat a Tési út felôl. 
20/363-4188

Várpalotán garzon lakás eladó. Ára 4,5 M Ft. 
30/474-8855

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

Várpalotán a tési-dombi garázssoron villany-
órás, aknás garázs eladó. 20/9468-600

Inotán  3 szobás családi ház áron alul eladó. 
20/9765-515, 20/5689-296

Várpalotán a Rákóczi úton eladó egy 53 
nm-es 2. emeleti 2 szobás lakás. Ôsztôl 
hômennyiségmérôs. 30/862-9616

A Józan-hegy tetején 4949 nm bekerített te-
lek gyümölcsössel, 30 nm-es épülettel, vil-
lanybekötési lehetôséggel adott. 20/580-
5810

Kiadó
Kiadó kisszoba albérletnek fiatal dolgozó sze-

mélynek Várpalotán. 30/249-3801
Kiadó! Várpalotán, a Mátyás k. u.-ban 1,5 szo-

bás hômennyiségmérôs, bútorozatlan la-
kás. 30 000 Ft + rezsi. Kaució szükséges. 
88/469-167

Hét vezér úton garázs kiadó. 20/9834-934
Tési-dombon szoba kiadó, dolgozó részére, 

25 000 Ft+ rezsivel. 20/916-7822

Kiadó a Körmöcbánya u.-ban fiatal pár részére  
1 szobás   bútorozott lakás.   20/366-1010

Egyet fizet, kettôt kap! Ôsiben eladó egy tel-
ken két ház. Hívjon, ha érdekli. 20/296-
2438

Kiadó egy 86 nm-es családi ház, garázzsal, 
nagy kerttel, május 1-jétôl Pétfürdôn. 
70/571-4356

2 szobás, távfûtéses, jó állapotú lakás hosz-
szú távra kiadó.  30 000 Ft  + rezsi. Kaució 
szükséges. Rákóczi úton. 30/435-0688

Munkát keres
Munkát keresek. Takarítást, konyhai kisegítést, 

gyermekfelügyeletet vagy bármilyen más 
munkát elvállalok. 70/367-4028

Takarítást, konyhai kisegítést, segédmunkát 
vagy bármilyen más munkát elvállalok. 
30/852-8484

Heti takarítást vállalok teljesen teljesítmény-
ben. 70/590-6584

Otthon végezhetô munkát keresek. 20/559-1412

Jármû
Ford Escort kombi 1996-os eladó. Ár: 200 000 

Ft. Tel.: 30/552-8361.
Eladó 7 éves Citroen Jamper 2,8 D. 30/254-

9832
Eladó, elcserélhetô 2004 évjáratú C5-ös Cit-

roen 2010-ig mûszaki, megkímélt álla-
potú. 3-4 éves Ford Fiesta csere érdekel. 
20/441-8479

Simson S50-es 3 sebességes, mûködôképes ál-
lapotban eladó. 30/292-1952

Vegyes
Eladó 4 lapos villanytûzhely (beépíthetô, 

saválló lappal) 13 000 Ft,  ágyszivacsok  
90x200x9 cm,    2000 Ft/db, forgókosaras 
fritôz (deLonghi) 5000 Ft. Tel.: 70/423-
5520

Jó állapotban lévô egyszemélyes ágy 
(ágynemûtartós), Elektrolux hûtô sürgôsen 
eladó. 20/221-1282

Jó állapotban lévô egyszemélyes fotelágy ol-
csón eladó. Érd. Egész nap. 20/945-5291

Robogónak keresek tárolóhelységet vagy ga-
rázst. 70/523-1224

Eladó! Gyermekkerékpár, színes tv, kecske gi da-
bôr. 20/591-9873

4 m-es Sirály mûanyag horgászcsónak 8 sebes-
séges japán motorral, kötelezô felszerelés-
sel eladó. Iár: 135 000 Ft. 30/4077-088

Szintetizátor, Roland márkájú, féláron eladó. 
20/523-7984, 88/746-287

Eladó  nagyon jó állapotban lévô sarokülô gar-
nitúra  (kihúzható), asztal székekkel, hûtô, 
fagyasztószekrény, porszívó. 20/972-8400

Eladó ipari takarítógépek magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak reális áron! 20/9468-600

Keresek kaszálni való kertet vagy udvart. 
70/772-4496

új állapotban lévô fôzôlap, alig használt masz-
szírozó eladó. 30/5524-529

Eladó 2 funkciós babakocsi, babakád, 2 
éves korig kisfiú és kislány gyerekruhák. 
30/913-1728

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus

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.

MERSE 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

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

TELjES KöRÛ föLdMuNKA
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

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!

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

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

szOlGÁltatóHÁz 
aUtósBOlt

AuTóAlKATrész és felszerelés
NyT.: H-P: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

tel.: 06 (30) 520-7606

NYOMTATVÁNYbOLT
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)
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

Hirdessen a Palotai Hírnökben!

          Ezt a lapot
                olvassák is!
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Sporttábor 2009.

Várpalota–Tamási

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

•  Napközis sporttábor Várpalotán 
5 héten keresztül

•  Napközis lovas tábor Várpalotán 
2 héten keresztül

•  Napközis informatika és sporttábor 
1 héten keresztül

•  Bentlakásos sporttábor Várpalotán 
1 héten keresztül

•  Bentlakásos sporttábor Tamásiban 
2 héten keresztül.

A turnusok időpontjai a honlapon 
megtalálhatók! 

MInden táborozó sporttáboros pólót, kitűzőt és baseball sapkát kap!

Részletes programterv a www.gysesporttabor.com weboldalon olvasható! 

Egyesületi tagoknak bármely turnusra 10% kedvezmény!

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk!
Fő támogató: Várpalota Város Önkormányzata

Az érdeklődőknek tájékoztatás tartunk:
Várpalotán a Vásárhelyi András Tagiskolában

2009. május 5-én 17 órakor.

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

Bajnokesélyes kézisek
A Várpalotai Bányász férfi kézi-
labdacsapat jelentôs sikereket 
ért el az utóbbi idôben. A kiváló 
eredmények mögött alapos 
edzésmunka van.  Kiss Szilárd-
dal, a csapat edzôjével beszél-
gettünk négy fordulóval a baj-
nokság befejezése elôtt.

– Tavaly februárban kerültem 
Várpalotára, amikor felkértek, 
hogy legyek a Bányász edzôje. A 
kézilabdázással Székesfehérvá-
ron kerültem kapcsolatba, ahol 
tíz évig voltam a Szondi csapatá-
nak edzôje. Nagy büszkeségemre 
hét évig a Dunaferr lánycsapatát 
is vezethettem. Az általam irányí-
tott kézilabdacsapatok több ma-
gyar bajnoki címet, magyar kupát 
elhódítottak, de szereztek euró-
pai serleget is, úgy a lányok, mint 
a fiúk mezônyében. Balatonalmá-
diból járok Várpalotára edzéseket 
tartani. A megállapodásunk ez év 
végéig szól. Hogy maradok-e, majd 
az év végén meglátjuk. Minden az 

eredményektôl függ. Azt azért le 
kell szögeznünk: a VBSK NB II-es 
férfi csapata sokat fejlôdött, és 
pillanatnyilag az elsô helyen áll a 
bajnokságban. 

Eddig 16 meccset játszottunk 
le, és még négy forduló van hátra. 
A következô mérkôzésünk Szent-
gotthárdon lesz, majd a Keszt-
hely, a Gyôr, és végül Komárom 
következik. Legnagyobb riválisunk 
a Komárom, amely egy nagyon ru-
tinos, és erôs csapat. Ezért nem 
lesz könnyû dolgunk. Úgy néz ki, 
hogy a bajnoki címrôl az utolsó 
komáromi mérkôzés dönt majd.

A VBSK az NB II-ben versenyez. 
Ugyanitt verseng a Várpalotai DSE 
Unió, amely valójában a mi után-
pótlásunk. A cél, hogy a Bányász 
ôsztôl magasabb osztályban kerül-
jön. Kérjük a várpalotai polgárokat, 
hogy szurkolásukkal támogassák 
a fiúkat és látogassanak ki a csa-
pat mérkôzéseire. Jó lenne, a döntô 
összecsapásra, Komáromba is el-
kísérnék a VBSK legénységét. S. P.

Nagy kerékpáros sportesemény 
helyszíne volt  vasárnap a Thuri-
vár mögötti füves terület. A  vá-
ros önkormányzata a Gyermekek 
Sportjáért Egyesülettel és a Ba-
konyi Kerékpáros Egyesülettel kö-
zösen szervezte meg ezen ese-
ményt. Németh Árpád polgármes-
ter  nyitotta meg a rendezvényt, 
majd ô maga is nyeregbe szállt, 
hogy ezzel is népszerûsítse a ke-
rékpársportot, s az egészséges 

életmódot. A tavaszköszöntô tel-
jesítménytúrán 5, 10, 20, 50, 70 
km-es távon  lehetett bizonyítani 
fiataloknak és idôsebbeknek egy-
aránt. De volt ezenkívül  kerékpá-
ros akadálypálya    gyermekeknek 
és nagyobbaknak. Az utóbbiaknak  
tájékozódási versenyt is szervez-
tek, de volt KRESZ- és Suzuki-totó 
is. A legfiatalabb túrázó az ötéves  
Hujber Dorián volt. 

FOTó: VARPALOTAI.Hu

Kerékpáros túra

kerékpárosok A várNál. A sporteseméNy Az egészséges életmóDrA is Nevelt




