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Most lehet borongani azon, 
hogy a szállópor koncentrációja 
meghaladja a riasztási határérté-
ket, illetve, hogy Orbánék meg-
szüntetik a demokráciát.

Ami a szmogot illeti, egysze-
rű a magyarázat, az emberek fű-
tenek. Mivel a gáz drága, egyre 
többen állítják vissza a szenes 
kályhát, a tüzelős sparheltot, 
ami ugye füstöl, pláne ha kar-
tonpapírral, meg egyéb háztar-
tási hulladékkal tömik meg. In-
kább egy kis füst, mint fagyha-
lál, érthető logika, nem? Már így 
is öten megfagytak ezen a télen 
a megyében, idős emberek saját 
lakásukban hűltek ki, ami riasz-
tó adat.

Ami pedig a demokráciát ille-
ti, most az a balliberális értelmi-
ség retteg egyfolytában a demok-
rácia felszámolásától, sírja tele a 
sajtót, az itthonit és a külföldit a 
balliberális politikusokkal együtt, 
akik 2006 őszén lapítottak, vagy 
éppen helyeseltek, amikor a rend-
őrség brutálisan nekiment a tün-
tető tömegnek. Azonosítószámok 
nélkül, símaszk mögé bújva lőhet-
ték ki az emberek szemét, törhet-
ték el az ujjukat, végtagjaikat, 
verhették véresre az ellenzéki kép-
viselőt. Hadd tudja meg mindenki, 
ki az úr a háznál, aki kénye-kedve 
szerint tehet bármit, akár a törvé-
nyek ellen is. Ezt csinálták 2006 
őszén, hogy ne nagyon ugráljunk, 

és hogy féljünk. Ehhez képest 
most elfogadta a parlament a mé-
diatörvényt, amitől a balliberális 
értelmiség rettenetesebbet el sem 
tud képzelni. Még nem is olvashat-
ták, máris hisztérikusan bírálták 
fellármázva a világot, hogy Ma-
gyarországon vége a sajtószabad-
ságnak, holott ez a törvény első-
sorban a mindenre és mindenkire 
tekintet nélkül lévő bulvár műso-
rok és újságtartalmak elburjánzá-
sának állít gátat. Rosszul lett elő-
készítve, nem konzultáltak róla a 
szakmai szervezetekkel, s vannak 
benne jogi nonszenszek, az igaz, 
de miért nem lehet kivárni, hogy 
mit akar a kormány, miért kockáz-
tatja meg még ezt az iszonyatos 

nemzetközi visszhangot is.  Látni 
kell, hogy az utóbbi hónapok dön-
téseivel olyan kapaszkodási felü-
leteket dolgoz ki magának a kor-
mány, ahol megvetheti a lábát, 
hogy érdemében hozzáláthasson 
az ország fölött tornyosuló gazda-
sági és társadalmi problémák le-
küzdéséhez. Ami problémák nem 
csak úgy maguktól lettek, hanem 
a balliberális kormányzás alatt ke-
letkeztek. Tetszettek volna jobban 
csinálni – mondhatnánk Antall Jó-
zsefet parafrazálva, akkor talán 
nem szavazott volna a választók 
kétharmada a Fidesz–KDNP-re. De 
rájuk szavazott, s ebbe bele kelle-
ne nyugodni.

Balassa Gellért

szmog előttem, szmog utánam
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Drótposta
Kérdezem az E.On illetékesétől, hogy miért nem volt közvilágítás a Rákóczi-

telepen és a Gárdonyi utcában dec. 24–29-ig? Jákli Tivadar önkormányzati 
képviselő (70/3654-642)

Áldatlan állapotok fogadják a régi kórházban a háziorvosi ügyeletre érke-
zőket: a mellékhelyiségben lefűrészelt csövű csapok, deszka nélküli wc, a 
gyermek- és felnőttellátás egy ajtó mögött folyik. Mire megy a társadalom-
biztosításba befolyt pénzünk? 70/396-5139

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

lakossági fórum!
Szeretettel várok minden érdeklődőt január 17-én (hétfőn) 17 órakor a Jó Sze-
rencsét Művelődési ház 12. sz. termében. Téma: karácsonyi áramszünet, 2011-es 
tervek, vegyes ügyek.

Antal László, a felsőváros önkormányzati képviselője

Megkezdődött 
a bölcsődefejlesztés

– a közel 90 millió forintból meg-
valósul a harmincéves épület tel-
jes felújítása, illetve egy új rész-
szel is bővül az épület. a kor min-
den kihívásának megfelelő, meg-
újult intézmény jöhet létre a 
pályázat lezárultával – mondta el 
a jó hírt talabér Márta polgármes-
ter a ringató Bölcsőde kapacitás-
bővítő felújítása című nyertes pá-
lyázat projektnyitóval egybekötött 
sajtótájékoztatóján. 

Várpalota Város Önkormányzata 
90%-os vissza nem térítendő anya-
gi támogatást nyert a közép-dunán-
túli operatív program keretein belül 
a 2009-ben közzé tett pályázaton. A 
projekt megvalósítására elnyert ösz-
szeg 78 068 593 forint. Az Európai 
Unió és a magyar állam által nyújtott 
támogatásból, az Európai Unió Regi-
onális Fejlesztési Alapból és a hazai 
központi költségvetési előirányzat-
ból bővül és újul meg a várpalotai 
Ringató Bölcsőde. 

Talabér Márta a sajtótájékoztató 
során tartott beszédében elmond-
ta, hogy a pályázat kétfordulós volt, 
2009 februárjában nyert az első, no-
vemberben pedig a második forduló-

ban a város. A támogatási szerződés 
aláírására 2010 februárjában kerül-
hetett sor, majd a közbeszerzési eljá-
rás végeztével november 8-án meg-
kezdődhetett a kivitelezés. A terve-
zett befejezés 2011. április 21.

Sipos Tamásné, a Ringató Böl-
csőde vezetője mutatta be az intéz-
mény múltját, kihasználtságát, je-
lenlegi állapotát, a benne folyó mun-
kát, szolgáltatásokat, a kisgyermekek 
mindennapjait, a működés személyi 
és tárgyi feltételeit, valamint a pro-
jekt várható eredményét és előnyeit. 

Az önkormányzat számára fon-
tos volt, hogy a pályázat kivitelezője 
várpalotai legyen. A Várpalotai Köz-
üzemi Kft. nyerte el a közbeszerzé-
sen kiírt pályázatot, és kezdett be-
le novemberben a felújításba. Helt 
Tamás, a kft. ügyvezető igazgatója 
tájékoztatott a kivitelezés főbb ál-
lomásairól és a jelenleg folyó mun-
kálatokról. – Új álmennyezet, hom-
lokzati szigetelés, új vakolat, teljes 
nyílászárócsere, padló-, csempebur-
kolat, teljes fűtéskorszerűsítés, épü-
letgépészeti megújulás, új főbejárat, 
új parkoló – sorolta az ügyvezető a 
felújítás részleteit, vetített képek-
kel illusztrálva a beszámolót. GÁGó

eU-képviselő Várpalotán
Sajtótájékoztatót tartott január 

5-én az MSZP helyi szervezete, ame-
lyen Herczog Edit, az MSZP orszá-
gos elnökségének tagja, az Európa 
Parlament szocialista frakciójának 
kincstárnoka beszélt elsősorban Ma-
gyarország európai uniós soros el-
nökségéről. A közép-dunántúli ré-
gió településein járt a képviselő, 
útja során látogatta meg Várpalo-
tát is, ahol De ák Istvánné, a pár-
szervezet helyi elnöke, önkormány-
zati képviselő fogadta. Her czog Edit 

elmondta, hogy nagy feladat az or-
szág számára az EU-elnökség, ma-
gyar elnök fogja levezet ni az ösz-
szes tanácskozást. Lényeges lesz, 
hogy ennek során jó kép alakuljon 
ki hazánkról, amely nagy előnyök-
kel járhat majd az ország számára. 
Herczog Edit a parlamenti munká-
jukkal kapcsolatban közölte, hogy 
a szocialista képviselők támogat-
ni fogják a kormányt minden olyan 
kérdésben, amely Magyarország 
egységének érdekét szolgálja.

szilveszteri mérleg
a várpalotai mentők a karácso-
nyi és szilveszteri ünnepek alatt 
is folyamatosan, két 24 órás au-
tóval dolgoztak. tennivalójuk 
akadt bőven, főleg szilveszter 
éjszakáján.

Meszlényi Norbert, várpalo-
tai állomásvezető mentőtiszt szá-
molt be lapunknak a mozgalmas 
szilveszteri szolgálatról: – Össze-
sen 85 ellátás volt megyei szinten, 
ami egy erős hétköznaphoz képest 
is sok. Várpalotán kilenc beteget 
láttak el, ebből „csak” kettő volt 
részeg. A megye többi mentőautó-
ja nagyságrendekkel több részeget 
látott el. Az esetkocsi két kivonu-
lásánál közreműködtek a tűzoltók 
is, mert az egyiknél körülbelül 200 
kg volt a beteg, a másik esetben 
pedig egy öngyilkossági szándék-

kal gyógyszereket bevett nőre a 
tűzoltók törték rá az ajtót.

December 24-én Berhidára ri-
asztották a mentőt, mely egy, a 
klinikai halál állapotában lévő 
férfit talált, akinél azonnal újra-
élesztést kezdtek, majd segítsé-
gül hívták az esetkocsit, amely-
nek  személyzete még közel fél 
óráig küzdött az idős férfi életé-
ért, sikertelenül. Szintén szentes-
te 19 óra után érkezett bejelen-
tés egy várpalotai családi házból, 
miszerint az egész család rosszul 
érzi magát, fáj a fejük, gyengék 
és hánynak. A kiérkező esetkocsi 
személyzete megállapította, hogy 
a család szén-monoxid mérgezést 
szenvedett. Helyszíni ellátást kö-
vetően a két palotai autó mind-
hármukat a veszprémi kórházba 
szállította.  B. K.
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az év utolsó döntései
a hagyományoknak megfelelően 
ünnepi hangulattal indult az év 
utolsó önkormányzati képviselő-
testületi ülése december 16-án. 
ez évben a lurkó Kuckó óvoda kis-
gyermekei köszöntötték a város-
vezetés tagjait és kívántak bol-
dog karácsonyt versekkel, dalok-
kal és emléktárgyakkal. az ünnepi 
műsort követően kezdődtek meg a 
napirendi pontok megtárgyalásai. 

A Bakonykarszt Zrt. javaslatot tett 
a 2011. évre vonatkozó vízi közmű 
szolgáltatási díjainak megállapításá-
ra, amelyet elfogadott a testület. A 
tervezet szerint az ivóvíz szolgáltatá-
si díja 278,4 forint + áfa összegre, a 
csatornán elvezetett szennyvíz szol-
gáltatási díja 353,3 forint + áfa ösz-
szegre emelkedik. A képviselők 4,8%-
os átlagos tarifaemelést szavaztak 
meg a menetrend szerinti helyi au-
tóbusz közlekedés szolgáltatási díjai 
esetén, amely szerint az összvonalas 
havi bérlet 4390, a diák- és nyugdí-
jas bérlet 1540, a menetjegy pedig 
220 forintra emelkedett. Várpalota I. 
városrészben a fűtési alapdíj 417, a 
lakossági használati meleg víz alap-
díja pedig 56 Ft/lm3/évre módosult. 
Elhangzott az ülésen, hogy a távhő-
szolgáltatás díja hibás intézkedés kö-
vetkeztében hat éve nem emelkedett 
városunkban, jelenleg már egyálta-
lán nem fedezi a rászámított költsé-
geket, ezért most elkerülhetetlen a 
magasabb összegű emelés.

Az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletének mó-
dosítása is szükségessé vált az el-
múlt időszak gazdálkodása és kap-

csolódó intézkedések miatt. Vita 
nélkül került elfogadásra a város jö-
vő évre vonatkozó költségvetési kon-
cepciója. Az eddigi gyakorlattól el-
térően a koncepció nem tartalmaz 
előirányzat-összegeket, hanem szö-
veges irányvonalakat határoz meg, 
mivel sok még a bizonytalansági té-
nyező. A pontos költségvetés febru-
árra készül majd el, alapos tárgyalá-
sok után addigra tisztázódnak még 
kérdéses tételek.

A testületi ülésen napirendi pont 
volt a Palotahosp Kft. éves beszá-
molója. A képviselők több kérdést 
is feltettek a kft. vezetőjének a mű-
ködésre vonatkozóan, többek között 
a betegszám csökkenését, a szak-
rendelések akadozását, az orvosok 
anyagi megbecsülését, illetve az ön-
kormányzat és a Palotahosp közötti 
szerződés teljesítését érintve. A fel-
vetésekre Móroczné dr. Tóth Ildikó, a 
kft. igazgatója reagált az ülés során. 
A beszámolót a képviselők végül el-
utasították.

Várpalota Szent István u. 17–19. 
lépcsőházak közötti terület forgalmi 
rendjében is módosulás történt, mi-
vel számtalan panasz érkezett.  Ezen 
a területen várakozási tilalom volt 
hatályban, most azonban bevezetés-
re került a „Mindkét irányból behaj-
tani tilos” szabályozás, „A Szent Ist-
ván u. 17–19. lépcsőházak közötti 
területre kivéve engedéllyel, kivéve 
áruszállítás” kiegészítéssel. 

A képviselő-testület a 2011. év-
ben a Várpalota Kistérség Többcélú 
Társulásnak és a Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Tanács felé fizeten-
dő tagdíj mértékét nem változtatta, 

a társulás pénzügyi bizottságába 
Gáspár Júliát, a hivatal pénzügyi és 
adóügyi irodájának megbízott veze-
tőjét delegálta.

Az oktatás területén is több dön-
tés született. A képviselő-testület az 
önkormányzat számára nem kötele-
ző pedagógiai szakszolgálati ellátást 
nem tudja vállalni, és a Várpalotai 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
fenntartói jogát átadja a Veszprém 
Megyei Önkormányzatnak. Évek óta 
sikeresen és nagy népszerűséggel 
működik az ingyenes iskolatej prog-
ramja az önkormányzat által fenn-
tartott iskolákban, melyet a 2011-es 
évben is kívánnak folytatni. A tes-
tület elhatározta, hogy a kiemelkedő 
tudás, teljesítmény megbecsülése, a 
Várpalotához való kötődés erősítése 
szándékával középiskolai tanulmányi 
ösztöndíjrendszert alakít ki, melynek 
feltételrendszerét februárra dolgoz-
zák majd ki. 

Téma volt az ápolóotthon továb-
bi működése, hiszen az önkormány-
zat határozata alapján 2010. decem-
ber 31-ig szólt a működési engedély. 
Most ez meghosszabbításra került 
2011. március 31-ig. Az önkormány-
zat szeretné, ha az ápolóotthon a jö-
vőben is fennmaradhatna. Az ülésen 
Talabér Márta polgármester elmondta, 
hogy tárgyalásokba kezdtek a helyi 
egyházakkal a további működtetést 
illetően, mivel az egyházak az ilyen 
jellegű intézmények fenntartására je-
lentős összegű kiegészítő normatívát 
kapnak, így ezt is bevonva lehetővé 
válna az ápolóotthon megmaradása. 

A képviselő-testület tavaly elfo-
gadta, hogy a Baglyas zártkertben a 

lakosok konténerben helyezhetik el a 
keletkező hulladékot. A témát érintő 
tárgyalások tovább folytak, a mosta-
ni döntés szerint októbertől márciu-
sig kéthetente, a fennmaradó hóna-
pokban pedig hetente lenne konté-
nerürítés.  A térítési díj februárra ke-
rül kidolgozásra. 

A tavalyi évben a városi térfi-
gyelő és jelzőrendszer kialakítása, 
üzemeltetése céljából alapított tár-
saság, a Várpalotai Városbiztonság 
Szolgáltató Kft. vezető tisztségvi-
selőjét az ülés során újraválasztot-
ták, illetve delegáltak három tagot a 
felügyelőbizottságba. Elhatározták, 
hogy az önkormányzati tisztségvise-
lőkre (polgármester, alpolgármester) 
életbiztosítási szerződést kötnek. 

A képviselők elfogadták a 2011. 
év első félévi ülésszakának munka-
tervét, az önkormányzat szerveze-
ti és működési szabályzatáról szóló 
rendelet első olvasatát, a Hét Kéz 
Szociális Szövetkezet beszámolóját, 
a szociális és gyámügyi iroda vezető-
je által készített tájékoztatót a szo-
ciális rászorultak számának, illetve 
az ellátásokra felhasznált költségve-
tési keret alakulásáról és módosítot-
ták a Várpalotai Közüzemi Kft. 2010. 
évi beruházási tervét. Az ülésen szá-
mos önkormányzati rendelet került 
felülvizsgálatra, majd ezt követően 
módosításra, illetve új rendeletek 
megalkotása vált szükségessé. Az 
adórendelet felülvizsgálata közben 
Katona csaba alpolgármester hívta 
fel a figyelmet arra, hogy adócsök-
kentést sajnos nem tud végbevinni 
az önkormányzat, viszont adóemelés 
sem történt az elmúlt hat évben.

Sikeres előadásokat, metszé-
si bemutatót, jubileumi közgyűlést, 
megyei borversenyt, szakmai vetél-
kedőt, megyei kiállítást, kirándu-
lásokat, pinceszert, kiállításokat, 
borkóstoltatásokat és más szerveze-
tekkel való gyümölcsöző együttmű-
ködést tudhat maga mögött ez év-
ben is a nagy múltú kertbarát-szer-
vezet. Beszámoló közgyűlést tar-
tott a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát 
Egyesület január 7-én, a művelődési 

házban, számot adva az előző esz-
tendőről és iránymutatást a 2011-es 
évre. A rendezvényen a nagyszámban 
megjelent tagság mellett részt vett 
Horváth Éva pétfürdői polgármester, 
Katona csaba alpolgármester, Harnos 
László, a Kertészek és Kertbarátok 
Veszprém Megyei Területi Szövetsé-
ge alelnöke, az Ösküi Kertbarátkör 
elnöke, Pazárné Somogyi Mária, a 
Berhidai és Fazekas István, az Inotai 
Kertbarátkör elnöke, illetve Dombi 

Norbert, a pétfürdői önkormányzat 
oktatási és humánbizottságának el-
nöke is. Katona csaba köszöntőjében 
örömmel tájékoztatta az egyesüle-
tet, hogy az önkormányzat egy pá-
lyázat útján tervezi  egy olyan köz-
pont kialakítását – az ős- és kister-
melők, ezen belül a kertbarátok aktív 
részvételével –, ahova az előállított 
termékeket beszállíthatnák, és azok 
továbbításra kerülnének a kereske-
delem, illetve a közétkeztetés felé. 

A közgyűlésen Molnár Ferenc el-
nök az egyesület nevében tisztelet-
beli tagságot adományozott több 
támogatónak, köztük Horváth Éva 
és Katona csaba részére is, majd 
jutalmakat adott át egyesületi ta-
goknak, megköszönve éves mun-
kájukat. A rendezvény fő része volt 
az elnöki beszámoló az éves mun-
káról és a jövő évi tervekről, illet-
ve a gazdasági felelős és a felügye-
lő bizottság beszámolója is. GÁGó

Jó évet zártak a kertbarátok
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adózási tanácsok

Magánszemélyek jövedelemadózása
A magánszemélyek adóbeval-

lási kötelezettségüket önadózás-
sal (adónyilatkozat benyújtásá-
val, adóhatóság közreműködésé-
vel vagy az adóhatóság közremű-
ködése nélkül) illetve munkáltatói 
adómegállapítással teljesíthetik. 
Abban az esetben, ha a magán-
személy az adóévben egyáltalán 
nem szerzett bevételt vagy kizá-
rólag olyat, amelyet nem kell be-
vallania, nincs adóbevallás be-
adási kötelezettsége. 

Új jogintézmény: az adónyi-
latkozat ( határidő az adóévet 
követő év május 20.)

Adóbevallás helyett először a 
2011 évre vonatkozó adókötele-
zettség teljesítésekor lehet majd 
alkalmazni az alábbi esetekben.

A magánszemély munkálta-
tótól, illetve kifizetőtől szerzett 
100 ezer forintot meg nem haladó 
összegű jövedelmet, melyek ese-
tében az adó(előleg) és tényleges 
adókötelezettség különbözete az 
ezer forintot nem haladja meg, 
az adózó nem kér adókiutalást 
és adókedvezményt úgy érvénye-

sít, ahogyan az adóelőleg megál-
lapításához adott nyilatkozatában 
kérte, adójóváírást, bevételből le-
vonást nem érvényesít. Az év végi 
elszámolás után esetlegesen mu-
tatkozó ezer forinton aluli adókü-
lönbözetet pénzügyileg nem kell 
rendezni. Érdemes tudni, hogy 
ezen nyilatkozattételi lehetőség-
ről való tájékoztatás a munkálta-
tó, illetve kifizető felelőssége.

Előző évekhez képest válto-
zatlanul megmaradtak a követke-
ző adóbevallási lehetőségek.

adóhatósági közreműködés-
sel elkészített egyszerűsített 
bevallás

Egyszerűsített bevallást csak 
az a magánszemély adózó nyújt-
hat be, aki kizárólag olyan beval-
lásköteles jövedelmet szerzett, 
amelyből az adóelőleget levon-
ták, ingó, ingatlan, vagyoni ér-
tékű jog átruházásból jövedelme 
származott, mezőgazdasági őster-
melői tevékenységéből adóköte-
les bevétele nem származott.

Ezen nyilatkozat kitöltése és 
vagy nyomtatványon, vagy elekt-

ronikus úton az adóhatósághoz 
történő beküldésének határideje 
az adóévet követő év február 15., 
mely határidő jogvesztő. Tudniva-
ló, hogy a nyilatkozaton postázá-
si címként e-mail cím megjelölése 
csak akkor célszerű, ha a letöltés, 
nyomtatás technikai feltételei 
(pl.: telepített nyomtatványkitöl-
tő program) rendelkezésre állnak.

A nyilatkozat beérkezését kö-
vetően az adóhatóság birtokában 
lévő adatok alapján elkészített 
és adózóhoz április 30-ig eljutta-
tott bevallási ajánlatot az adózó-
nak ellenőriznie szükséges, annak 
esetleges javítása, majd aláírása 
után május 20-ig kell visszakülde-
nie az adóhatósághoz. 

adóhatósági közreműködés 
nélkül elkészített bevallás 

Adózó ’53-as személyi jövede-
lemadó bevallás kitöltésével tesz 
eleget bevallás beadási kötele-
zettségének minden olyan eset-
ben, amikor a magánszemély be-
vallásköteles jövedelmet szerzett, 
de nem jogosult vagy nem kíván 
élni az adónyilatkozat, az egysze-

rűsített bevallás, illetve a mun-
káltató adómegállapítás lehető-
ségével. A bevallás határideje az 
adóévet követő május 20.

Lényeges lehet tudni, hogy a 
fent említett előző két esetben 
továbbra is lehetősége van a ma-
gánszemély adózónak a 100 ezer 
forintot meg nem haladó fizeten-
dő adó esetén 4 havi pótlékmen-
tes részletfizetést választani.

Munkáltatói adómegállapítás
Ha a munkáltató vállalja a mun-

káltatói adó megállapítást és nincs 
kizáró körülmény (nyugdíj-előta-
karékossági nyilatkozat alapján 
adójának átutalásáról rendelkezik, 
biztosítási kedvezménye miatt le-
vont adó illetve önkéntes kölcsö-
nös egészségpénztári lekötött ösz-
szeg valamint nyugdíj-előtakaré-
kossági számláról nem rendeltetési 
célra felvett összeg növelt összegű 
megfizetésére köteles) a magán-
személy erre az adóévet követő ja-
nuár 31-ig  nyilatkozhat.    

   NeMzetI aDó- és  
VÁMHIVatal VeszPréM MeGYeI 

aDóIGazGatósÁGa

’56-os mártírra emlékeztek
24 évet élt. Fiatalként is tudta, 
mi a dolga, még akkor is, ha az 
életével játszott: védeni a ha-
zát, védeni a függetlenséget, 
harcolni az idegen megszállók 
ellen. Berta Józsefet kivégez-
ték. életáldozatát ma emléktáb-
la idézi a szent Imre utca egyik 
házának falán.

A Várpalotai ’56-os Klub külde-
téséhez híven őrzi a büszke ma-
gyar forradalom és az áldozatok 
emlékét. Az 1996. október 23-án 
állított emléktábla alá minden év 
január 2-án, Berta József halálá-
nak évfordulóján összegyűlnek az 
’56-osok, a tiszteletüket kifejezni 

vágyók. Néhány éve csatlakozott 
a klub kezdeményezéséhez a Pa-
lotai Turul Társaság, amely szin-

tén feladatának érzi a forradalom 
eszméinek őrzését. Az újév máso-
dik napján idén is megemlékeztek 

a mártírról, aki ’56-ban bekapcso-
lódott a várpalotai forradalmi ese-
ményekbe, majd a megtorlás során 
szervezkedés vezetésének vádjá-
val először életfogytiglanra, az-
tán halálra ítélték és 1958 január-
jában kivégezték. Az ’56-os Klub, 
a Palotai Turul Társaság, az Atilla 
Harcosai Várpalotai Barantások és 
a Történelmi Vitézi Rend képvise-
lői tisztelegtek emléke előtt ko-
szorú elhelyezésével. Az ünnepi 
alkalmon Schmidt Ferenc, a klub 
alelnöke mondott beszédet arról, 
hogy ne felejtsük az emlékezést, 
a város lakosságának kötelessége 
a tiszteletadás a történelmi hős, 
mártír előtt.

Az emléktáblát A történelmi vitézi rend tAgjAi is megkoszorúzták
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Megkérdeztük...
Mi a véleménye 

a palotai 
egészségügyről?

Bacsárdi zoltánné nyugdíjas
Remélem, hogy ez évtől könnyebb 

lesz a helyzet: az orvosi ellátás itt a 
kórházban megtörténhet, és nem kell 
majd Veszprémbe járni minden apró-
cseprő dologért. Én nehezen közleke-
dem, nem merek utazni, nem tudok 
felmenni a lépcsőn a buszra, ezért 
inkább megpróbálok figyelni magam-
ra, hogy kerüljem a betegséget.

lehota Ágnes nyugdíjas
Nincs panaszom a várpalo-

tai egészségügyre. Jó élményeim 
vannak a helyi orvosokkal kapcso-
latban, nem lehet panaszom rájuk. 
Voltam vizsgálatokon a városban, 
és kimondottan jó a véleményem. 
Jártam például dr. Széles Margit-
nál, és nagyon meg voltam elé-
gedve az ellátással. 

Ötvös lászló öntödei előmunkás
Véleményem szerint nagyon 

rossz döntés volt a közadakozás-
ból épült kórház bezárása, leépí-
tése. Szerintem a problémák meg-
oldásában még a hálapénz sem 
segít, nem csak palotai, de or-
szágos szinten sem. Hosszúak a 
várólisták, hónapokat kell várni 
beutalókra, vizsgálatokra. r. H.

Köszönet a katonáknak!
a MH Bakony Harckiképző Köz-
pont évzáró ünnepi állomány-
gyűlése keretében kapott ki-
tüntetést az a 64 katona és pol-
gári alkalmazott, akik áldoza-
tos munkával járultak hozzá a 
devecser–kolontári vörösiszap-
katasztrófa okozta károk hely-
reállításához. Dr. Benkő tibor 
vezérezredes, a Honvédelmi Mi-
nisztérium Honvéd Vezérkar fő-
nöke levélben köszönte meg a 
kiemelkedő segítségadást.

Az ünnepélyes csapatzászló-
behozatal, az elöljárók fogadása 
és a Himnusz dallamai után került 
sor dr. Benkő Tibor vezérezredes 
levelének felolvasására, amelyben 
kifejezte, hogy a felbecsülhetet-
len ökológiai és gazdasági károk 
felszámolására a Magyar Honvéd-

ség katonái meghatározó szerepet 
töltöttek be: a kijelölt szakaszok 
kezdetektől ott voltak a menté-
si munkák kritikus pillanataiban, 
döntő helyzeteiben, bizonyították 
felkészültségüket. 

A továbbiakban ismertették dr. 
Hende csaba honvédelmi minisz-
ter, valamint Kovács József vezér-
őrnagy, a MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság parancsnokának ki-
tüntetési és elismerési parancsait. 
A Katasztrófa-elhárításért Szolgá-
lati Jelet Szabó László ezredes, a 
HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti 
csoportfőnökség megbízott cso-
portfőnöke adta át a kitüntetet-
teknek. Bárány Zoltán ezredes, a 
MH Összhaderőnemű Parancsnok-
ság Szárazföldi és Kiképzési Fő-
nökség  főnöke Kovács József 
vezérőrnagy által adományozott 

ajándéktárgyat adott át öt kato-
nának a 2010-ben végzett kima-
gasló munkájuk elismeréseként.

Szabó László ezredes ünnepi 
beszédében hangsúlyozta a Ma-
gyar Honvédség jelentős szerepét 
a vörösiszap-katasztrófa elhárítá-
sában. – Az elmúlt két hónapban 
közel 2200 fő mintegy 380 tech-
nikai eszközzel vett részt a men-
tési munkákban – részletezte az 
ezredes, majd kitért a honvédség 
előtt álló 2011. évi feladatokra is. 
Fürst Tamás ezredes, a MH BHK pa-
rancsnoka zárta be az ünnepi gyű-
lést, megköszönve a katasztrófa 
felszámolásában végzett munkát, 
az emberséges hozzáállást. Az ál-
lománygyűlésen az önkormányzat 
képviseletében Katona csaba al-
polgármester vett részt.

sz. F.

Kincseket keresve kutatták a há-
romszáz évvel ezelőtt eltűnt ke-
reskedőhajót. tengernyi kalandot 
éltek át, míg a két hónapig tartó 
küzdelmüket óriási siker koronáz-
ta: országos győztesként kerültek 
ki a három kontinensen átívelő 
versenyből, begyűjtve tudást és 
dicséretet, értékesen eltöltve a 
szabadidőt.  

Ezernyi iskola tízezer diákja pró-
bálkozott az online valóságjáték-
ban, és büszkén mondhatjuk, hogy 
a várpalotai Bán Aladár Általános 
Iskola diákjai vitték el a pálmát és a 
győztes iskolának járó digitális táb-
lát. Az első tíz egyéni helyezett kö-
zött pedig ott vannak Dániel Mózes 
és Molnár Norbert, az iskola tanulói, 
akik szintén szép ajándékokkal gaz-
dagodhattak.

Még szeptemberben kezdő-
dött..., egy felhívásnak eleget téve 
indultak a Microsoft Magyarország, 
a Nemzeti Tankönyvkiadó, az egy-
szervolt.hu, valamint az Octopus 
Tengeri Régészeti Kutató Egyesü-
let nyolc héten át zajló, Tengernyi 
kaland című alternatív valóságjáté-
kában a tési-dombi iskola tanulói. 

Eleinte csak néhányan, majd egyre 
és egyre többen kapcsolódtak és re-
gisztráltak a játékba, Koska János 
tanár irányításával. Izgalomban ég-
tek, amikor látták, hogy gyűlnek a 
pontszá mok, rengeteg tanuló star-
tolt az online játékban. Összeadó-
dott a sok-sok pontszám, és így tör-
tént, hogy toronymagas győzelmet 
értek el a célban. A valóságjáték 
ünnepélyes eredményhirdetése sem 
akárhogy zajlott: 2010. december 
10-én, Pokorni Zoltán, az Ország-
gyűlés oktatási bizottságának elnö-
ke jelenlétében, a Városmajori Gim-

názium dísztermében hirdették ki 
az eredményt.

A szórakoztató, de valóságos 
alapokon nyugvó kerettörténetbe 
– eltűnt, a fedélzetén mesés kin-
cseket szállító kereskedőhajó felku-
tatása – foglalt feladatsorozatban 
26, komoly kihívást jelentő szelle-
mi erőpróbán mérték össze tudásu-
kat, találékonyságukat a verseny-
zők. Sőt, a játék élő kapcsolatot te-
remtett az ország legkülönbözőbb 
településein iskolába járó diákok 
között és a világszerte magyarul 
beszélő fiatalok számára is. G. a.

dániel mózes és molnár norbert felkészítõ tAnárukkAl, koskA jánossAl (jobbrA) 
és Pokorni zoltánnAl, Az országgyûlés oktAtási bizottságánAk elnökével

tengerre szálltak a Bán aladár-osok
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a telepi tagiskola sikerei
a rákóczi telepi tagiskola tanu-
lói évről évre tanúbizonyságot 
tesznek szorgalmukról, kitartá-
sukról és felkészítőik igyekeze-
téről. 2010-ben sem történt ez 
másképp.

Alighogy kezdetét vette szep-
temberben az új tanév, számos le-
hetőség kínálkozott az általános 
iskolások számára tudásuk, erejük 
összemérésére mind helyi, regioná-
lis és országos szinten. Városunk ci-
vil szervezetei, iskolái és egyéb in-
tézményei által szervezett játékos 
versenyekre – az utóbbi évek gya-
korlatához hasonlóan – nagy szám-
ban neveztek a tagiskola tanulói. 
A Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör Bakanccsal a hős katonák nyo-
mában című rendezvényén a tele-
piek két csapata is előkelő helyet 
szerzett. Negyedik helyen végzett 
a Laskovits Doroti, Krebsz Zoárd, 
Zergi Ákos, Horváth Tamás, Papp 
Dániel és csuti Martin alkotta csa-
pat, a másik, Gáspár Bencéből, Ilek 
Dominikból, Topor Gergelyből, Kul-
csár Istvánból, Kerék Gergőből és 
Apagyi Bencéből verbuvált csapat 
hetedikként távozott. A Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár hagyományos Olva-
sólámpa pályázatán ötödik lett Fisli 
Blanka és tízedik helyezést ért el 
Lantos Ádám. Néhány nappal a tan-
évnyitó kezdete előtt a diákok azt is 
megmutatták, hogy sok kortársuk-

kal ellentétben ők nem a számító-
gép előtt töltötték szünidejük nagy 
részét. Az augusztus végi Heidrich 
Péter-emléktornán a dobogó leg-
felső fokára állhatott Laki Gergő, 
Lozsi Bálint, Pilka Roland, Kazári 
Péter, Kazári Gábor és cseh Tamás. 
Rövid időn belül pedig Krebsz Zea 
nyerte el az iskolanyitogató rajzpá-
lyázat különdíját. Az első és máso-
dik osztályosok között Orbán Zsófia 
harmadik helyezett lett a városi me-
semondó versenyen csakúgy, mint 
Kecse Adrián az idősebbek között, 
míg kistérségi szinten Onofer Gergő 
szerzett második helyezést. 

A Bán Aladár Általános Iskola 
négyfős csapatok számára meghir-
detett Kallódó kantele című levele-

ző pályázatán ötödik helyezést ért 
el Szolga Dániel, Varsányi Nikolet-
ta, Hamvas Vivien és Onofer Gergő. 
Tízfős csoportjával – Krebsz Zoárd, 
csuti Martin, Zergi Ákos, Orbán Nó-
ra, Kasza Klaudia, Promber Diána, 
Izsó Virág, Rodek Karina, Papp Re-
gina, Dudás Patrícia – harmadikként 
díjazták a Rákóczi Telepi Tagiskolát 
a kistérségi Óvjuk környezetünket 
versenyen. A Bolyai matematika csa-
patverseny szervezői is megszokhat-
ták, hogy a tagiskola diákjai állandó 
és eredményes résztvevői az „agy-
tornának”. Nagy volt az öröm az ok-
tóberi megyei fordulón palotai rész-
ről, ugyanis a tagiskola két csapata 
is dobogós helyet szerzett. Az ötö-
dikes Párducok, Sárkány Dóra, Varsá-

nyi Nikolett, Onofer Gergő és Szőnyi 
Dóra az előkelő második helyen vé-
geztek, míg a hatodikosok között 
az iskola Számológépek csapata – 
Radnai Viktor, Huszár Vanessza, Ilek 
Dominik, Topor Gergely – maga mö-
gé szorította a megye összes iskolá-
ját, mely egyenes utat jelentett szá-
mukra országos döntőbe. Gerstmárné 
Takács Beatrix felkészítő tanáruk bi-
zonyára rendkívül büszkén tért haza 
tanítványaival, akik a végső megmé-
rettetésben huszonhat csapat közül 
hetedikként zártak. Nemrégiben pe-
dig a cudar idővel mit sem törőd-
ve, korosztályában Kazári Péter fu-
tott be elsőként a Marathon TKE 
Mikulás futóversenyének céljába. 

 K. B. 

az iskola névadójára emlékeztek
a Vásárhelyi andrás tagisko-
la a minap gazdag programok-
kal várta a tanulókat. ebben az 
időszakban a hagyományokhoz 
híven tanulmányi, kulturális és 
sportversenyekkel emlékeztek 
az intézmény névadójára. az is-
kola életében különösen fontos 
ez a tanév, mivel a jubileumi 30. 
évhez érkezett. 

 
A hét folyamán az alsó és fel-

ső tagozatosok délutánonként iz-
galmas versenyeken, vetélkedőkön 
vehettek részt. Versenghettek ab-

ban, ki a legjobb helyesíró, a re-
áltárgyak kedvelői pedig matema-
tikai képességeiket tehették pró-
bára. Az alsó tagozatosok részére 
iskolai mesemondó versenyt hir-
dettek, a győztesek a városi me-
semondó versenyen képviselték az 
iskolát, nagyon szép eredménnyel. 
Felsős diákok számára is meghir-
detésre került a kistérségi mese-
mondó verseny, melynek helyszí-
ne az ifjúsági ház volt. A verseny 
megrendezéséhez segítséget nyúj-
tott csővári Zsófia, az ifjúsági ház 
vezetője, és a Zsófi virágai üzlet. 

Népdaléneklésben nemcsak a saját 
versenyzők, hanem a tagiskolák ta-
nulói is megmutathatták tehetsé-
güket.  Angol nyelvből először egy 
Halloween-történeti kvíz és rajzos 
vetélkedő zajlott le, majd ezt kö-
vette a szövegértés-feladat.

Az alsó tagozatos diákok az 
egészséges életmóddal ismerkedhet-
tek játékos vetélkedő keretein be-
lül. Rejtvények megoldása, zöldség-
félék felismerése, végül gyümölcs-
tál készítése tette változatossá ezt 
a délutáni foglalkozást. Természete-
sen a sport sem maradhatott ki a 

heti programokból. Ügyességben, 
bátorságban nem volt hiány, hi-
szen sokan vettek részt a meghir-
detett sportversenyeken, melyek 
rendkívül változatosak voltak. Zsi-
nórlabdázás, teremfoci, röplabda, 
floorball, asztalitenisz, kötélmá-
szás, futás és erőnléti triatlon egy-
aránt szerepelt a kínálatban a gye-
rekek nagy örömére. November 29-
én került sor az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre, melyen Némethné 
csurgai Zsuzsanna tagintézmény-
vezető adta át a megérdemelt ju-
talmakat a legjobbaknak. G. a.  

Az iskolA tAnulói évről évre tAnúbizonyságot tesznek szorgAlmukról, kitArtásukról
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Városunkban közel húsz éve tarta-
nak megemlékezéseket a tragikus 
doni áttörés évfordulóján, ame-
lyet sok várpalotai is megszenve-
dett. ez évtől megújult emlékező-
hely várja a tiszteletüket kifejez-
ni vágyókat. ezzel kapcsolatban 
kérdeztük Katona Csaba alpolgár-
mestert és schmidt Ferenc akkori 
országgyűlési képviselőt.

– Milyen indíttatásból kezdemé-
nyezte a doni emléktábla állíttatá-
sát?

Schmidt Ferenc: – A rendszervál-
tást követően szabad utat kapott a 
magyar történelmi múlt felidézé-
se. Országgyűlési képviselőként ez 
egyrészt kötelességem is volt, más-
részt a világháborúhoz való családi 
kötődéseim vezettek a megemléke-
zések elindításához. A második vi-
lágháború idején nyolcéves voltam. 
Apám és testvérei is megszenvedték 
a világháborút, egyikük éppen a do-
ni áttörésnél halt meg. Mindez nagy 
nyomot hagyott bennem és moti-
vált arra, hogy felnőttként hangot 
adjak a világháborús események-
nek, azzal a céllal, hogy az utókor 
számára világos legyen: szinte min-
den magyar család szereplője volt a 
tragikus történelmi eseményeknek.

– Mikor volt az első megemlé-
kezés? 

Sch. F.: – Előzményként 1992-
ben meghívtam Kéri Kálmánt, a do-
ni vezérkar egyik tagját, hogy elő-

adással emlékezzünk a világháború 
katonáira. Ennek keretében szüle-
tett meg az a gondolat, hogy emel-
jük ki a doni áttörés hőseit. Ekkor 
többen is éltek még a várpalotai do-
ni túlélők közül. Szántó István (ta-
valy novemberben halt meg) és Ja-
kab Viktor folyamatosan jelen vol-
tak a rendezvényeken és képviselték 

a tragédia emlékét. Domokos István 
akkori alpolgármester segítségével 
szervezett rendezvényen fogalma-
zódott meg, hogy emlékhelyet ala-
kítsunk ki a Don-kanyar hősei tisz-
teletére. Az ötvenéves évfordulóra, 
1993. január 12-re egy emléktáb-
lát készíttettünk, amelyet Várpa-
lota egy védett területére, a római 
katolikus templomban helyeztük el. 
Később, a templom felújítása során, 
a műemlékvédelem irányítására az 
épület egy félreeső részében kellett 

elhelyezni a táblát, ahonnan három 
évvel ezelőtt leszedtük. Azóta őriz-
zük és méltósággal megkoszorúzzuk 
a megemlékezéseken. A helyi hon-
védség jelenléte folyamatos az év-
fordulókon, amelyet nagyon fontos-
nak tartok, hiszen a katona jelenlé-
te egy katonai megemlékezésen el-
engedhetetlen. 

– Milyen megoldás született az 
emléktábla elhelyezésére?

Katona csaba: – Schmidt Fe-
renc keresett fel azzal a kezdemé-
nyezéssel, hogy a Thuri téren – az 
önkormányzat által több mint tíz 
éve állított, Seregi József buda-
pesti szobrászművész által alko-
tott – I. és II. világháborús em-
lékműre kerüljön rá a doni kataszt-
rófa megemlítése. Az elmúlt évben 
az alkotóval egyeztetve döntöttük 
el, hogy „Don-kanyar 1943. január 

12.” szöveg készül az alkotásra. A 
jó idő beálltával a művész a felirat-
tal kiegészíti az emlékművet.

– A város számára miért fontos 
a világháborús tragédiára való em-
lékezés?

K. cs.: – Lényeges, hogy a fiata-
labb generációval megismertessük 
a történelmi eseményeket, mégpe-
dig a valós tényekre alapozva. Ma-
gyarország újkori történetének kál-
váriája a trianoni békediktátummal 
kezdődött. Az igazságtalan béke és 
az azt megfogalmazó nyugati ha-
talmak egyértelműen kijelölték or-
szágunk szerepét a II. világhábo-
rúban. Trianon után óriási kárté-
rítést kellett fizetni, amely szinte 
elviselhetetlenné tette a megcson-
kított hazánk helyzetét. Katonai 
oldalról minimalizálták a hadsereg 
létszámát, korlátozták a fegyver-
nemeket. A gazdaságilag és kato-
nailag meggyengített ország nem 
volt képes felkészülni a háborúra. 
Ez vezetett a doni tragédiához. Tri-
anon után az életben maradáshoz 
kellett egy jövőkép, ezért is szüle-
tett meg a revizionizmus, a törek-
vés, hogy vissza kell állítani az or-
szág dekrétum előtti állapotát. Ma 
már tudjuk, hogy a revízió ilyen 
módon nem lehetséges. Az Európai 
Unióban szabaddá vált határok és a 
kettős állampolgárság biztosíthat-
ja a jövőben minden magyar em-
ber számára az egy nemzethez való 
tartozást. 

kevés Az olyAn csAlád, Amelyet nem érintett A 2. mAgyAr hAdsereg PusztulásA

Bővül a világháborús emlékmű

Párkapcsolatokról õszintén
Karácsony közeledtével igazán 

aktuális könyvbemutatóra került 
sor a városi könyvtárban. Szücs Ba-
lázs Légy az otthonom című köny-
vével nem kevesebb célt tűzött ki 
maga elé, mint hogy hozzájáruljon 
a családok, a házasságok válságá-
nak felszámolásához. Szücs Balázs 
29 éves, Várpalota szülötte. Büsz-
kén vehetjük kezünkbe könyvét, 

amelyben elsősorban a párokhoz 
szól, hogy milyen lépéseket kell 
megtenni a párkapcsolatok fenn-
maradásáért, jobbá tételéért, az 
igazi boldogságért, az egyén vál-
tozásai között is. Szücs Balázs re-
formátus lelkészként párterápiás 
és önismereti tréningeket vezet 
jegyes- és házaspárok részére. Az 
ezek alkalmával szerzett tapasz-

talataira alapozva írta meg köny-
vét, amely 2010-ben Légy az ott-
honom címmel jelent meg, egy ter-
vezett sorozat első részeként. – A 
könyv egy kétezer éves bölcsessé-
gen alapszik. A Biblia olyan irány-
tű számomra, amely nagyon sok 
kérdésben mutat utat. Szeretném, 
hogy ez a könyv a saját generáci-
ómnak egy üzenet legyen, az idő-

sebbeknek pedig más szemléle-
tet, egyfajta frissességet hozzon 
– ajánlotta könyvét Szücs Balázs. 
A könyvtár szervezésében, a KÉSZ, 
a Kolping-család, a református és 
az evangélikus egyházak helyi kö-
zösségei segítségével megvalósu-
ló rendezvénynek Dunainé Körmöci 
Judit gyönyörű dalai adtak adventi 
hangulatot.

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Fekete Péter –  operettbohózat  a retró színházban
Ki ne ismerné a darab címadó 

slágerét: „Fekete Péter öcsém te 
kis ügyefogyott / Szerencsemalac 
fülit te sose fogod…” Lehet-e a 
balszerencsére üzleti vállalkozást 
alapozni? Merész ötlet, de bevál-
hat, amíg közbe nem szól a sze-
relem, a sok-sok félreértés. A fül-
bemászó slágerek, a bravúros írói 
lelemények és a poénok, a kivá-
ló koreográfiák garantálják a szín-
házi este sikerét. A fél (talán az 
egész) ország által ismert meló-
diákat Eisemann Mihálynak kö-
szönhetjük. A Bács megyei  Pa-
ripáson született rengetek sláger 
és ismert operett szerzője. Hogy 
csak néhányat említsünk: Szeret-e 
még, és a  Lesz maga juszt is az 
enyém című szerzeménynek or-
szágos sikert, ismertséget hoznak 
számára, s ontja ezután is a jobb-
nál jobb dalokat, s operetteket. 
A Fekete Péter is ezek közül való.  
1943. június 1-jén felhangzik egy, 
azóta is örökzölden viruló dal, a, 

Fekete Péter című operett címadó 
dalaként. „Fekete Péter öcsém, te 
kis ügyefogyott, / Ki a szerencse-
malac fülit sose fogod, / Kinek a 
jobb keze bal, jót sose hall, / S 
él mint a parton a hal...” A bemu-
tató előadáson Ajtay Andor játsz-
sza a címszerepet könnyed ked-
vességgel, Kelemen Éva nemcsak 
gyönyörűen beszél, hanem dalát, 
a Holdvilágos éjszakán, miről ál-

modik a lány? címűt, ismétléskor 
már a közönség is vele énekeli. 

Bár a Fekete Péter műfaját te-
kintve mese, az antivilágbéli ope-
rett alapszituációja igencsak aktu-
ális ma is. A gazdasági világválság 
idején a jóképű világfi, (aki nem 
mellesleg veszedelmes tőzsdecá-
pa), véletlenül rábukkan a világ 
legnagyobb balekjára, kinek sze-
mélye maga a katasztrófa. Bármi-

hez ér, az összeomlik – mi lehet-
ne hát jövedelmezőbb befektetés, 
mint részvénytársaságot alapítani 
a balek pechjére? Az üzlet be is in-
dul, csak hogy közbeszól a szere-
lem: a dörzsölt úriember és a lúzer 
mindketten találkoznak egy-egy sa-
ját világukon kívüli nővel. A meg-
ejtő szerelmi kergetőzést legendás 
örökzöldek tarkítják, miközben a 
fináléban már a legmeglepőbb pá-
rok szorongatják egymás kezét.

A Eisemann Mihály–Zágon Ist-
ván–Somogyi Gyula szerzőhár-
mas kitett anno magáért: a for-
dulatos szövegek, a kitűnő zene, 
no meg a kiváló szereposztás és 
a rendezés méltó folytatója an-
nak a hagyománynak (aminek a 
neve: minőség), amelyet folytat 
a Pannon Várszínház. A főbb sze-
repekben: colette – Kovács Ágnes 
Magdolna, Lucien – Zayzon csaba,  
claire – Stefancsik Annamária,  
Pierre – Molnár Ervin, Lefebrenné 
Mllebouchon – Oravecz Edit.

vidám jelenetekben bővelkedik A fekete Péter oPerettbohózAt

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet főmérnök munkakörbe, 
határozatlan idejű munkaszerződéssel (vezető állású munkavál-
lalói szerződéssel).
Feladata:

►  A közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek operatív műkö-
désének ellenőrzése és irányítása: energiatermelési, hulladékgazdálkodási, 
építési, karbantartási-javítási részlegek

►   A műszaki fejlesztési csoport, a munka- és tűzvédelem valamint a környezet-
védelem szakmai felügyelete

►  A részlegek tevékenységeivel kapcsolatos jogszabályok és hatósági előírá-
sok betartatása és ellenőrzése

►  A cég tulajdonában és használatában lévő eszközök állagmegóvása, műsza-
ki színvonalának és működőképességének biztosítása.

►  A folyamatos munkavégzés feltételeinek (műszaki és személyi) biztosítása
►  A részlegek költséghatékony és racionális felügyelete és vezetése
►   Kapcsolattartás hatóságokkal, megrendelőkkel, alvállalkozókkal.
►   Új műszaki eszközök, berendezések beszerzésének előkészítése. 
►   A felmerülő műszaki problémákat elemzi, a megoldásra javaslatokat dolgoz 

ki, és az ehhez szükséges erőforrás igényt meghatározza.
Feltételek:

►  felsőfokú műszaki végzettség (diploma)
►  felhasználói szintű számítógépes ismeretek
►  10 év üzemeltetési területen szerzet szakmai tapasztalat
►  3 év vezetői szakmai tapasztalat
►  érvényes B kategóriás gépjármű-vezetői jogosítvány
►  határozott, megbízható és szorgalmas személyiségi tulajdonságok
►  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amit kínálunk:
► megbízható vállalati háttér
► versenyképes jövedelem, „cafeteria” rendszer
► szakmai kihívások

Benyújtandó iratok:
► iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
► részletes szakmai önéletrajz
► munkabérigény megjelölése

Benyújtási határidő: 2011. január 31.
Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton: Várpalotai Közüzemi Kft.,
8100 Várpalota Fehérvári u. 7.
E-mail: titkarsag@vpkozuzem.hu

Á L L Á S H I R D E T É S

Inota, Retro Színház
2011. január 29., szombat 19 óra
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Programajánlók, közérdekû információk
KrÚDY GYUla VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
19-én 17 órakor Váradi Károly fotóművész 

ciprusi hangulatok című fotókiállításá-
nak ciprusi bor kóstolásával egybekötött 
megnyitója. A kiállítást megnyitja: Ács 
Viktória, a ciprusi Idegenforgalmi Hiva-
tal budapesti képviseletének vezetője

FODOr sÁra tÁJHÁz
Várpalota, Jókai utca
20-án 17 órakor Simon Gábor fafaragó kiál-

lításának megnyitója
Jó szereNCsét MűVelőDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
21-én 16 órakor: magyar kultúra napja – az 

Újhold Művészeti Társulat Gyökereink cí-
mű előadása

25-én 16 órakor a Városszépítő és Védő 
Egyesület nyílt napja

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
18–28-ig 50 Ft-os könyvvásár az Inotai Kö-

zösségi Ház könyvtárának állományából 
kivont könyvekből

VÁrPalOtaI IFJÚsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
14-től február 11-ig (péntekenként 16 órá-

tól) Minden, ami farsang – farsangi elő-
készületek, jelmezkészítés

19-én 16 óra Ádám, Éva vagy Lucifer?  – 
szerepjáték (Az ember tragédiája), Ma-
dách Imre születésnapja

Mise, istentisztelet
KatOlIKUs
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 

8 (gregorián mise), 10 és 18 óra. Minden 
hónap elsô vasárnapján 15 óra litánia, 
16.30 g. k. szentmise. 

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

Inota, Készenléti ltp., Szent család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

reFOrMÁtUs
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Vasárnap de. 10 és 16.30-kor istentisztelet, 

kedd, péntek 7.30 reggeli csendesség, 
szerda 16.30 bibliaóra. Előre hirdetett 
hétfői napokon 16.30-kor: Tea a művé-
szetekkel. Gyermekeknek hittanórák pén-
teken és szombaton

Inota, Bercsényi u. 12. 
Istentisztelet vasárnap 10.30

Pétfürdô, Állomás u. 14. 
Vasárnap 8.45-kor istentisztelet, kedd 
16.15 bibliaóra

eVaNGélIKUs 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer mek-
istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai isten-
tisztelet 10 órakor. Hónap utolsó vasár-
napján családi istentisztelet 10 órakor.

sport
GÁl GYUla sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
21-én 19.30-kor Várpalota Kc–Fehérvár Kc 

U18 bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Hozzávalók: 1 nagy fej zeller, 
füstölt szalonna, olívaolaj, fűszer-
keverék, tejföl, 1 db tojás, reszelt 
sajt, őrölt bors, só, snidling

Elkészítés: A zellert megtisz-
títom és karikákra vágom. Olí-
vaolajjal kikent tűzálló tálba te-
szem, fűszerkeverékkel megszó-

rom, apróra vágott füstölt sza-
lonnával borítom. Forró sütőbe 
teszem (20 perc alatt megpuhul). 
Reszelt sajtot 3 kanál tejföllel, 
sóval, borssal, 1 tojással és ap-
róra vágott snidlinggel elkeverek. 
A sült szalonnás zellerre öntöm, 
és még 5 percig sütöm. Pirítós-
sal tálalom.

– Mit mondott doktor úr? Elmehetek??
– Mondom, elmebeteg! 

– Azért dolgozunk, hogy öregségünkre legyen miből visszaállítani 
az egészségünket, ami a munkában ment tönkre.

Kovács és Szabó beszélgetnek:
– A bölcsek szerint egy feleség ösvény az élet rengetegében – me-
ditál Kovács.
– Méghogy ösvény! csapás!

Villanyszerelő bemegy az intenzív osztályra és felkiált:
– Nagy levegőt! Biztosítékcsere!

recept(t)úra

Humorzsák

szalonnás sült zeller 

Inota, 2011. január 29., szombat, 19 óra:

Fekete Péter 
operett bohózat

L o va s o k tatá s
Várpalotán a Tábormezõn,

futószáron, egyénileg, póni és nagy lovakon, minden vasárnap.

Érdeklõdni lehet: 70/589-7580, 20/533-7910

Virágüzletünk – a piaccal szemben – 
az alábbi választékkal várja a kedves 
vásárlókat:

–  vágott virágok
– cserepes növények
– asztaldíszek, virágdekorációk, 
– esküvői virágdíszek, alkalmi csokrok
– rendezvénydekorációk
– díszcsomagolás készítése
– ajándéktárgyak kaphatók
Koszorúk, sírcsokrok készítése 
rövid határidővel és kiszállítással.

Törzsvásárlói kártya igényelhető!
Várjuk kedves vásárlóinkat!
Cím:  Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A
 Nyitva:   hétfőtől péntekig: 700–1700 

szombaton: 700–1200 
vasárnap: 700–1100

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET
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szépség, egészség

Látogasson el hazánk egyik legkedveltebb és legszebb 
kirándulóhelyére! Keresse fel a Szalajka-völgyben a párat-
lan vízesést, a lipicai ménest, a Bükk gyönyörű kiránduló-

helyeit! Erdei kisvasút, kalandpark, családi sí- és szánkó- 
és bobpálya, számos jelzett túraútvonal és tanösvény 

teszi élménydússá itt-tartózkodásukat. Szilvásvárad 
autóval és tömegközlekedési eszközökkel egy-

aránt könnyen meegközelíthető.

A lipicai ménesbirtok szomszédságá-
ban lévő APARTMANHÁZUNK 4 szo-

bával, 2 fürdőszobával, ebédlővel, nap-
palival, nagy udvarral, belső parkoló-

val várja a pihenni vágyókat.
Baráti társaságok, családok fogadá-
sára, avagy turistacsoport (max. 
10 fő + pótágy) elszállásolására 
egyaránt alkalmas.

Vendégházunk szobánként 
és egyben is (kedvezmény-
nyel) kiadó.

Elérhető közelségben további ked-
velt kirándulócélok: Eger, Eger sza-

lók, Miskolctapolca, Lillafüred

Üdüljön 
Szilvásváradon!

Üdüljön 
Szilvásváradon!

Üdülési csekket 
elfogadunk!

25% kedvezmény 
most!

AVAR vendégház

Telefon:
30/260-1208
E-mail:
avarvendeghaz@ 
gmail.com

Üdülési csekket 
elfogadunk!

25% kedvezmény 
most!

AVAR vendégház

Telefon:
30/260-1208
E-mail:
avarvendeghaz@ 
gmail.com

Alakformálás, fogyasztásAlakformálás, fogyasztás
Alakformálás, fogyasztás, 
méregtelenítés, relaxkezelés, 
testfiatalítás, cellulitiszkezelés, 
izomstimulálás, ránctalanítás.

Ajándékutalványok kaphatók.

Várpalota, Árpád u. 35.
Tel.: 06 (20) 371-7836 
(bejelentkezés alapján) 

Várpalota, Zichy u. 2. 
(AGIP-kúttal szemben)

ASZTMÁRA, LÉGÚTI ALLERGIÁRA, LÉGCSŐHURUTRA 
gyermekek és felnőttek részére.

Nyitva: 9–19 óráig. Bejelentkezés: 30/931-95-75.

egy stresszoldó mAsszázs kArbAntArtjA A testet és A lelket

Az egészség hiányát akkor érez-
zük leginkább, amikor nincs. En-
nek megőrzése, megtartása fon-
tos munkaképességünk miatt is, no 
meg egyáltalán, hogy jól érezzük 
magunkat a bőrünkben. S a szép-
ségünk megtartásáról se feledkez-
zünk meg, hiszen  nem sok jobb do-
log van annál, ha megelégedetten 
nézhetünk a tükörbe. Nézzünk hát  
körül, mit tehetünk testi-lelki fitt-
ségünkért, hogyan válhatunk erő-
től, energiától, egészségtől duzza-
dó tettre kész férfivé-nővé. 

Először is kapjunk be megfázás 
ellen, megelőzésre egy 1500 mg-
os,  nagy hatóanyagú c-vitamint, 
egy vitaminbombát, amelyet a ba-
zársoron lévő  Sanitas bioboltban 
be is szerezhetünk. Az ekkora dózi-
sú c-vitamin valóban megállj paran-
csol akár a kezdő meghűlésnek is.  A 
mostani ködös idő légzőszerveinket 

is jelentős próbára teszi, így,  ejt-
sük útba az Agip-kúttal szemben 
nemrég nyílt Sókristálystúdiót, ahol 
relaxszékeken lazíthatunk, miközben 
jótékony hatást fejt ki  légzőszervi 
megbetegedések, allergia ellen is ez 
a tüdőtisztító, mikronméretűre por-
lasztott aknaszlatinai bányasó. 

Az egészségmegőrzésben  jelen-
tős  szerepet játszik edzőtermével 
és most induló új szolgáltatásaival 
a Palota Fitness. A Palota Fitness 
az egészségmegőrzés széles palet-
táját kínálja minden korosztálynak. 
A klasszikus sport/testedzés mel-
lett nemcsak a zenés tornák külön-
féle válfaját kínálja fel nekünk, de  
legújabban   lehetőséget ad arra is, 
hogy az önfeledt szórakozás egyút-
tal legyen testmozgás is. S ha még 
tanulunk is valamit, az már csak hab 
a tortán.  Januártól a Palota Fitness 
minden korcsoportnak kínál megfe-

lelő lehetőséget tánc illetve táncok-
tatás vagy zenés torna formájában. 
Mindezt Várpalota belvárosában, 
egy erre a célra külön kialakított 
igényes teremben hang- és fény-
technikával. Az oktatók szakképzett 
tánc- és fitneszoktatók. Milyen re-
mek szórakozás, program, párunk-

kal elmenni egy színvonalas helyre, 
ahol táncolhatunk, jól érezzük ma-
gunkat, s még az egészség oltárán is 
áldozunk, miközben olyan társas- és 
showtánc-tudásnak lehetünk birto-
kosai, amelyet büszkén vállalhatunk 
akármelyik táncos szórakozóhelyen, 
hogy a farsangi időszak báljait meg 

egészség és szépség –  út a teljesebb élethez

Az 1500 mg-os C-vitaminnal 3248 Ft/60 db
SANITAS BIOBOLT ÉS TÁPLÁLÉK-ALLERGIA-
SZAKÜZLET, Várpalota, Bazársor 5.

VITAMINBOMBA A MEGFÁZÁSOK ELLEN
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szépség, egészség

ManikÛr-pedikÛr, mÛköröm
Várpalota, Veszprémi u. 7. (Szent Anna Patika alatt)

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 8–18-ig, szombat: 8–13-ig

Szolgáltatásaink:
manikűr, 

esztétikai pedikűr, 
gyógypedikűr,

talpmasszázs,
paraffinos kézápolás, 

japánmanikűr,

spa kezelések,
henna testfestés, 
műkörömépítés

mobil: 06/30/378-1270

technikai oktatások, 

www.hamvasbaba.hu

Kerékpárok, alkatrészek, kerékpárszállítók, kerékpáros-
ru há zat, üdülési csekk és egészségpénztár elfogadóhely, 
szerviz és kölcsönzés. Táplálékkiegészítők nagy választékban.

Nyitva tartas: H.–P.: 10.00–17.00, Szo.: 9.00–12.00
Várpalota, Szent István u. 11./Posta és a Piac parkoló felől
Telefon: 88/799-198
e-mail: kerekparszaki@gmail.com

férfi hajvágás: 1200 1000 Ft • női rövid hajvágás 3000 2800 Ft 
teljes arckezelés pakolással és masszázzsal 4500 Ft • hátmasz-
százs 1800 Ft, paraffin kezelés 1500 1300 Ft • szoli 50 Ft/perctől

Várpalota, Táncsics u. 3/3, a vár mellett

férfi és női 
FODRÁSZATunk megnyílt!
Bejelentkezéssel 0620 2335180 vagy anélkül.

SZÉPSÉGET egy kézből
                      – top színvonalon olcsón!

Fodrászat
Kozmetika
Masszázs
Műköröm

Manikűr
Pedikűr
Smink
Szolárium

ÚJ

Én táncolnék Veled, de...
CSAK SEMMI DE!

 TÁNCISKOLA INDUL!
Gyerekeknek, fiataloknak és örökzöldeknek

50% kedvezmény 
a januárban 
bérletet 
váltóknak!!!

Egyéb 
kedvezmény: 
pároknak 10%.

táncok
-  Társastáncok (minden korosztálynak, oktatás után táncos est)
- Balett (gyerekeknek)
- Showtánc

+ zenés tornák
- ZUMBA (latin-amerikai zenére)
- Body-Pump (súlyzós torna)
- Hip-hop
- Aerobic
- 50 év feletti torna

PALOTA

A táncórák és tornák helye: Várpalota, Szabadság tér 5.,
a Palota Fitness tánc- és tornaterme
Érd. és bejelentkezés: 0620 3619210

havi bérletek:
- felnõtt: 5500 Ft
- diák 4000 Ft (25.-ig)
- junior 3000 Ft (19.-ig)
-  10 alkalmas bérlet: 
6900 Ft 900 Ft 
ajándékkal

http://www.youtube.com/
watch?v=C23_pl7O3Mo

se említsem. S ha már farsang: újab-
ban immár férfi és női fodrászat is 
megtalálható a Rozália stúdióban, 
s valóban helytálló a szlogenjük – 
Szépséget egy kézből! –,  hiszen 
már nyolcféle szolgáltatást nyújt a 
vár mellett, a sétálóutcán megtalál-
ható Rozália (szépség)stúdió. 

Érdemes ellátogatni az Árpád ut-
cában lévő Madeira szépségszalon-
ba is, s kipróbálni az Alfa Oxy Spa 
rendszert, ahol nem várhat más, 
csak egészségterápia testi, lelki és 
szellemi szinten. Az alakformálás-
tól a fogyáson, a méregtelenítésen, 
stresszcsökkentésen túl mást is tud 
ez a gép. Ez első 99%-os tisztasá-
gú oxigénes arc-, test-, ifjúságmeg-
őrző rendszer, amely feltölti a tes-
tet oxigénnel és sejtszinten tárolja 
az egészséges regenerálódás érdeké-
ben. Így felüdülve, regenerálódva, 
fitten és netten, új frizurával  fel-
kereshetik a  Veszprémi  út 7. szám 
alatti manikűr-pedikűr-műköröm 
stú diót, ahol, ha kívánjuk, kézápo-

lásban, vagy japán manikűrben, pe-
dikűrben részesítenek minket, s gon-
dozásba veszik megfáradt végtagja-
inkat, de akár olyan alkalmi ideig-
lenes csillámos, hennafestésben is 
részesítik hölgyeinket, hogy amikor 
megjelennek a bálban, minden férfi  
elragadtatva nézze kedvesünket.

 Ha még mindig úgy érezzük, 
hogy nem vagyunk elég vitálisak, 
életerősek, s nem elég az a kihívás, 
amit a munkahely, a család tár fe-
lénk, hát pattanjunk kerékpárra, s 
fedezzzük fel az erdőt, a mezőt. A 
Kerékpárszaki boltjában, a Szent 
István u. 11.-ben  vásárolhatunk is, 
kölcsönözhetünk is kerékpárt, de a 
meglévő bicajunk szervizelését is  
elvégzik. S hogy sok barátunk van, 
akikkel szeretünk közös élményeket 
átélni messzi tájakon? Látogassunk 
el hát Szilvásváradra, s barangol juk 
be kerékpárral a Szalajka-völ gyet, 
a Bükk varázslatos világát. Az Avar 
vendégház helyben szeretettel fo-
gadja pihenni vágyó vendégeit. (x)
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éheztették és prostitúcióra kényszerítették 
fogvatartottjaikat

Több bűncselekmény, köztük üzletszerűen elkövetett jelentős kárt 
okozó csalás, zsarolás, kényszerítés, kerítés, kitartottság és személyi 
szabadság megsértése miatt indult nyomozás három berhidai férfi és egy 
nő ellen. A gyanúsítottak – a nyomozás jelenlegi állása szerint – 2005 
óta több mint tíz, javarészt halmozottan hátrányos helyzetű fiatal ellen 
követtek el különböző bűncselekményeket. Különböző ígéretekkel ma-
gukhoz édesgették a kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatalokat, majd hi-
székenységüket kihasználva bűncselekményeket követtek el sérelmükre, 
illetve őket kényszerítették bűntettek elkövetésére. Okkal feltételezhe-
tő, hogy a gyanúsítottak több esetben csalást követtel el – jellemzően 
olyan alacsony egzisztenciájú emberek sérelmére, akik nagyértékű in-
gatlant örököltek, hogy ígéretekkel, csellel, fondorlattal rávegyék arra, 
hogy az ingatlant átírassák az ő nevükre. 

A család házának hátsó melléképületében élő fiatalokat a ház körüli 
alantas munkák elvégzésére, a lányokat – köztük kiskorúakat – üzletsze-
rű kéjelgésre kényszerítették, több alkalommal bántalmazták, tettlege-
sen vagy szóban megalázták, némelyiküket éheztették. A lányok közve-
títésével több alkalommal pénzt csaltak ki a kuncsaftoktól. A család hi-
teleket vett fel a sértettek nevére, telefonokat vásároltak okirataikkal, a 
közüzemi szolgáltatókkal fennálló szerződéseiket is átíratták a nevükre, 
illetve felélték a számukra folyósított szociális juttatásokat.

A sértetteknek megtiltották, hogy a házat engedély nélkül elhagyják, 
illetve hogy bárkivel szabad akaratukból találkozzanak. Az egyes bántal-
mazások, inzultálások alkalmával több sértett is jelen volt, és az általuk 
elszenvedett erőszakon túl végignézték más személyek bántalmazását, 
megalázását is. Ezek együttes eredményeképp a házban olyan hangulat 
alakult ki, illetve a sértettek olyan lelkiállapotba kerültek, mely hatására 
nem merték a házat engedély nélkül elhagyni. 

Az országos médiában is nagy port kavart bűncselekmények ügyé-
ben a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya további 
sértettek jelentkezését várja. A bejelentéseket az ingyenesen hívható 
107-es telefonszámon várja a VMRFK, a bejelentő adatait a hatóság bi-
zalmasan kezeli.

Beintésből verekedés
Verekedésbe torkollott december 26-án délután két kocsivezető né-

zeteltérése a 8-as főút és a Szélhelyi út kereszteződésénél. Egy 46 éves 
veszprémi férfi családjával haladt Veszprém irányából Várpalota felé 
csakúgy, mint a 35 éves hajmáskéri lakos, aki barátnőjével utazott. A 
veszprémi férfi észlelte, hogy egy sötét színű Suzuki nagy sebességgel 
balról elkerülte az autójukat, majd eléjük húzódva megállt, hogy az őket 
is megállásra kényszerítse. A 46 éves férfi lassított és a füves padkán kis 
sebességgel kikerülte a forgalmi sávban álló Suzukit. Később észlelte, 
hogy ugyanaz a sötét autó közvetlenül mögötte halad, majd a járműve 
mellé érve a fiatal férfi középső ujjával többször is jelezte nemtetszését. 
A veszprémi férfi a probléma tisztázása érdekében végül megállt, majd 
közvetlenül utána a Suzukit vezető férfi is. 

A 35 éves férfi a kocsiból kiszállva a családapát ruhájánál fogva akar-
ta kihúzni a járműből, melyet megakadályozott a bal hátsó ülésről ki-
szálló 15 éves fia. Az apját védelmező fiú hátulról átkarolta a támadót, 
melynek következtében egyensúlyukat vesztve mindketten a földre es-
tek. Ekkor már az apa lépett segítőként a fia a védelmére. A kialakult du-
lakodásban ütés, főként rúgás zajlott le, melynek az időközben kiszálló 
édesanya és 19 éves lánya vetett véget erélyes kiáltásokkal. 

A dulakodás során a felek nyolc napon belül gyógyuló személyi sérü-
léseket szenvedtek, hozzájuk a rendőrök mentőt hívtak. A rendőrség ga-
rázdaság miatt indított nyomozást.   

  KB

rendőrségi hírek segítség a rászorulóknak
a legtöbbet emlegetett szó kará-
csony időszakában a szeretet. Vár-
palotán és wolfsbergi testvérváro-
sunkban sokan tettek azért, hogy 
ne csak elszálló szó maradjon, ha-
nem jótettekben megnyilvánuló 
cselekedet, mások felé kiáradó 
sugár, amely szebbé és könnyeb-
bé teszi sok ember ünnepnapjait. 

Karácsony előtt különös figyel-
met szentelve a családok életének 
könnyítésére, szervezett adomány-
osztást a Térségi Népjóléti Gondo-
zási Központ családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálata a Kastélydomb 
utcai irodában. Elsősorban a gon-
dozott családok juthattak hozzá a 
TNGK anyagi keretéből összeállított, 
főként tartós élelmiszert, édességet 
tartalmazó 150 csomaghoz. Decem-
berben a három alkalommal meg-
szervezett ruhaosztással is sietett 
a családok segítségére a TNGK csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lata a sokszor igen kemény hideg 
téli napokban. – Igyekszünk mi-
nél szélesebb körben adományozni, 
ahogy lehetőségeink engedik, látva 
a szükséget a városban. Munkatár-
saink áldozatkész munkája idén is 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a rászorultak is ünnepelhessenek – 
nyilatkozta Balogh-Ádám Szilvia, a 
TNGK vezetője.

Melegebbet varázsolhattak ott-
honaikba a rászorulók Várpalota Vá-
ros Önkormányzata támogatásával: 
a városvezetés 93 rászoruló csa-
ládnak juttatott tűzifát a közüzemi 
kft. segítségével. Ezúttal is a csa-
ládsegítő Szolgálat gyűjtötte ösz-
sze azokat a nehezebb sorsúakat, 
akik részesülhettek a családonként 
5 mázsa tűzifában. – Az „Egy mo-
solyért” Közalapítvány szintén tö-
rekedett a várpalotai lakosok meg-
segítésére a decemberi ünnepnapok 

alkalmával. 22 család juthatott tű-
zifaadományhoz és 40 cipősdoboz-
ajándékcsomagot osztottunk szét a 
Fogyatékosok Napközi Otthona gon-
dozottjai számára – mondta el la-
punknak Jákli Tivadar önkormány-
zati képviselő, az alapítvány kura-
tóriumi tagja.  

Az ünnep öt napján, december 
22. és 26. között étteremben ebéd-
del látták vendégül a rászorulókat  
ahol a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. 
adományából szerveztek ételosz-
tást. A TNGK koordinálásában napi 
ötszáz adag ételt osztottak szét a 
rászorulóknak, megkönnyítve ezzel 
a mindennapok nehézségeit. Évek 
óta járul hozzá adományával a csa-
ládok karácsonyához a Palotaker 
Kft. ügyvezetője. A Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájában vehették át az 
általa felajánlott adományokat a fő-
ként többgyermekes rászoruló csa-
ládok. A kiosztott harminc csomag 
élelmiszert tartalmazott.

cipősdobozok gyűltek az ifjúsá-
gi házban is, hogy eljutva a gyere-
kekhez, örömet varázsoljanak a szí-
vekbe. A Szindbád Kft. munkatár-
sai, a Várpalotai Írisz Nőegyesület, 
a Várpalota Ifjúsága Egyesület kö-
zös szervezésében osztották ki az 
ajándékokat, édességeket rejtő do-
bozokat a karácsony közeledtével, 
ünnepi műsor keretében. A Mál-
tai Szeretetszolgálat helyi csoport-
ja küldetésének tartja a szegények 
megsegítését, ennek megfelelően 
szerveznek minden évben adomány-
osztást. Idén a Nepomuki katolikus 
iskola adott otthont a hagyományos 
adományosztásnak, műsor és ven-
déglátás mellett. A rendezvényen 
Holubák Attila káplán és a kezde-
ményezést már több alkalommal tá-
mogató Galambos Szilvia megyei 
és városi önkormányzati képviselő 
mondták el ünnepi gondolataikat.

A Fekete Gyémánt Idősek Klubja lakóit évek óta lepi meg karácsonyi ajándékokkal 
wolfsberg testvérváros delegációja. Az adomány idén december 18-án érkezett, 
a lakók nagy örömére, akik izgalommal és hangulatos műsorral várták a kedves 
vendégeket. Katona csaba alpolgármester és Borbásné Gazdag Gabriella idegen-
forgalmi referens kíséretében érkező Robert Schmid, Helfried Presser és Sylvia 
Freimut meghatódva osztották szét a szépen becsomagolt dobozokat és vették 
át a számukra nagy szeretettel készített ajándéktárgyakat. Schnöller Jánosné, az 
intézmény vezetője köszönte meg az adományt, kifejezve, hogy sok gondozott 
számára család hiányában csupán wolfsberg és a klub ajándéka kerülhet a kará-
csonyfa alá. A küldöttség ezt követően ellátogatott az ápolóotthonba is, ahova 
szintén ajándékokat, ágyneműt, vitaminokat vittek. Karácsonyi dalok éneklésé-
vel és ajándéktárgyakkal fogadták itt is az érkezőket. Koromné Palkovics Edit in-
tézményvezető köszönte meg az adományokat az osztrákoknak.
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Iroda
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A

Telefon/fax: 06 (88) 471-352
E-mail: fatyoltemetkezes@vpkozuzem.hu

www.vpkozuzem.hu

Nyitva tartás:
H-Cs: 8.30-15.00, 

P: 8.30-12.00,
Sz-V: Zárva

0–24 órás szállítási ügyelet 
telefonszáma:

06 (30) 385-6206

Hagyatékot
– régi bútort, paraszti, polgári bútorzatot, lakáskiegészítôket 

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

30/259-8142

Kéretlen levelek ellen
a papírhulladék jelentős részét a 
postaládánkat eltömítő kéretlen 
levelek teszik ki. ezek a reklám-
anyagok nem csupán azért bosz-
szantóak, mert a postaládában 
összekeverednek a fontos leve-
lekkel, amelyeket így laza mozdu-
lattal dobunk ki, hanem azért is, 
mert személyes adatainkat sok-
szor engedély nélkül használják. 

A kibocsátók által hivatalosan 
bevallott adatok szerint 84 mil-
lió kg direkt marketing anyag ke-
rül a postaládákba. Az ilyen cé-
geket tömörítő érdek-képviseleti 
szerv véleménye szerint is a piac 
mintegy fele teljesen illegálisan 
működik, így, ha az előbbi meny-
nyiség kétszeresét vesszük valódi 
adatként, akkor évente 168 millió 
kilót tesz ki a reklámanyag, azaz 
hazánkban minden egyes ember-
re évente közel 17 kg levélszemét 
jut. Tovább rontja a helyzetünket, 
hogy ezek árát a postaköltség-
gel együtt mi fizetjük meg, ami-

kor megvesszük a termékeket és 
szolgáltatásokat. Sőt, a szemét-
díj révén még egyszer fizetünk 
az után, amit nem is kértünk. Az 
erősen szennyező nyomdai eljá-
rásokból, a papírszükségletükből 
és terjesztésükből adódó környe-
zetszennyezés költségeit szintén 
a társadalom fizeti. Egy felmérés-
ből kiderül, hogy egy év alatt kö-
zel negyedével növekedett a ha-
zai direkt marketing piac forgal-
ma, és ezzel az ágazat továbbra is 
a harmadik legnagyobb szelethez 
jut a magyar reklámtortából. 

Mit tehetünk ellene? Üzen-
jünk a postaládánkon! Tegyünk ki 
olyan matricát, amiből egyértel-
mű, hogy nem fogadjuk szívesen 
a reklámanyagokat. A kapualjba 
tehetünk egy kosarat, hogy a fu-
tár oda tegye az anyagokat, vagy 
asztalra, párkányra gyűjthetőek 
ezek az újságok, esetleg a darab-
számot is kiírhatjuk. 

       www.CIVIlePe.HU

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): január 18–19-én 8–20 óráig szárazföldi lövészet.

Pályázat középiskolásoknak
A Jobbik Oktatási és Kulturális Kabinetje, valamint a csengey Dénes Könyvtár 

ismét meghirdeti hagyományos tanulmányi versenyét a Kárpát-medencei középis-
kolások számára. A korábbi évek gyakorlata ezúttal sem változik: a diákok három 
téma közül egyet kiválasztva adhatnak be pályázatot. 

A kategóriák a következők: 
1. az Árpád-sávok eredete 
Az Árpád-sávok eredete: Imre király házassági szerződése
Tudtad, hogy történelmi lobogónk, az Árpád-sávok ma ismert mintázata először 

Imre király házassági szerződésén látható? Átvételét valószínűleg Imre királyunk a 
mai Spanyolországból, az Aragón Királyságból érkezett nejének köszönhetjük. Er-
ről a címertani kérdésről várjuk dolgozatod, amelyben Az Árpád-sávok eredetén túl 
arról is írhatsz, hogy került kapcsolatba a középkorban két, egymástól ilyen nagy 
távolságban élő nemzet, a magyar és az aragón.

Bertényi Iván: Magyar címertan. Bp. 2003
Kőrösi Albin: Régi magyar-spanyol kapcsolatok. Katholikus Szemle 39. (1925) 

147–157.
Szabados György: Imre király házassága, aranybullája. In: Századok 136. 

2002/1 341-350.

2. a Pálos rend története – elfeledett örökségünk
„És te, édes hazám, Magyarország, a pálosokkal növekedsz és ugyanazokkal 

hanyatlasz.“ – írja Pázmány Péter, rámutatva az egyetlen magyar alapítású férfi 
szerzetesrend, a pálosok magyar kulturában betöltött egykori szerepére. A II. téma 
választása esetén az 1. és 2. számozású, alábbi két résztéma közül az egyiket kell 
kiválasztani a dolgozat témájául.

II. 1. Mutasd be egy híres magyar pálos szerzetes életét és munkásságát! (Pl. 
Boldog Özséb, Gyöngyösi Gergely, Fráter György, Ányos Pál, Virág Benedek)

Ányos Pál: „Higgy, remélj, szeress!” – Ányos Pál versei, szépprózai írásai és le-
velei. Veszprém. 2008

Ányos Pál: Összes költeménye. Bp. 2009
Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból. Bp. 1983
Gyöngyösi Gergely: I. Remete Szent Pál remetetestvéreinek élete. Bp. 1998

3. Hamvas Béla egyik művének üzenete
A Jobbik Magyarországért Mozgalom mindig is fontosnak tartotta a nemzet-

tudat megerősítését. A tanulmányi versenyt is ezen nemes cél érdekében írtuk 
ki. Azok a diákok, akik részt vesznek ebben az egész Kárpát-medencére kiterjedő 
megmérettetésben jobban megismerhetik a méltánytalanul elhallgatott, vagy ép-
pen negatív színben feltüntetett nemzeti szimbólumunkat, egyházi mozgalmunkat, 
valamint írónkat.

lebonyolítás: A verseny három fordulóból áll. Először a diákoknak egy írásbeli 
pályázatot kell benyújtaniuk a megnevezett három témakör egyikében. A második 
és a harmadik forduló egy napon, 2011 áprilisában Budapesten kerül megrendezés-
re: a legjobb dolgozatokat benyújtóknak egy írásbeli, lexikális tudásra épülő fel-
adatsort kell megoldaniuk. A verseny zárásaként a résztvevők egy szóbeli fordulón 
vesznek részt, ahol a végső sorrendet egy háromfős zsűri fogja kialakítani. A pá-
lyázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni kultura@jobbik.hu e-mail címre 2011. 
március 14-ig. A döntőbe jutott diákok névsora a www.kultura.jobbik.hu honlapon 
lesz olvasható legkésőbb a határidő után két héttel, illetve minden pályázó írásos 
értesítést is kap. A felkészülésben sokat segíthet a Jobbik által létrehozott és üze-
meltetett csengey Dénes Könyvtár, melynek címe, katalógusa és nyitva tartása a 
www.konyvtar.jobbik.hu oldalon érhető el.

Díjazás: Minden döntőbe jutó diák bőséges könyvjutalmat és egyéb nyeremé-
nyeket kap, ezen felül a győztes 50, a második helyezett 30, a harmadik pedig 20 
ezer forintban részesül.

a dolgozat követelményei: a terjedelem minimum 5, maximum 8 gépelt oldal 
Times New Roman betűtípussal írva, 12-es betűmérettel, másfeles sorköz formá-
tumban. Fontosnak tartjuk a hivatkozások és a szakirodalomból való szó szerinti 
idézés lábjegyzet formájában történő elkészítését, valamint a bibliográfia mellé-
kelését, ahogyan ez egy középiskolástól egy OTDK-dolgozat elkészítésekor is el-
várható.

Bármilyen kérdés esetén forduljanak bizalommal Sipos Richárdhoz a kultura@
jobbik.hu és a 06-70-379-92-20-as telefonszámon.
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RAVECZKY ÜVEGEZÉS
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, kated rál-
üvegek, dróthálós, hőszigetelt üvegek, tükör.

8100 Várpalota, Veszprémi út 7. (hátul)
Tel./fax: 88/470-254  Mobil: 70/3637-137

http://raveczky.mtt.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–11

Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

30/260-1208
apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig:

• Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15.
• Várpalota, Papír-írószer, szolgáltatóház
• Berhida, szabadság tér 5., elektro start szaküzlet

apróhirdetések szolgáltatói katalógus

A lap legközelebb január 27-én 
jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: január 22. 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Pétfürdôn az Ösküi úton, 
aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es 

saroktelek 42 nm-es felújított házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu 
elôtt. érd.: 30/259-8142

BERHIDÁN IS 
feladhatja apró-

hirdetését!
Berhida, Szabadság tér 5., 

elektro Start szaküzlet

tEljES köRÛ
NyomDAI SzolgÁltAtÁS

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

cipô
s
a
r
o
k

téLi Leárazás A cIPôboLTbAN
a Táncsics u. végén 

Minden nõi és gyermek téli lábbeli 
10% kedvezménnyel csak 1 hétig, 

január 10-tõl 15-éig

sarok

c
ip

ô

sarok

c
i
p
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cipô

s
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0–24 órás ügyelet: 
06 (30) 385-6206

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A
Telefon/fax: 06 (88) 471-352

Ingatlan
eladó Várpalotán áron alul  (Táncsics ut-

cai) 56 nm-es 2 szobás felújított 4. 
emeleti erkélyes, jó panorámájú lakás. 
Ár: 6,9 M Ft. Érd.: 30/857-5865

szilvásváradon a központban, de csendes 
helyen kétbejáratú, két generációnak, 
vendéglátásra, cég-, önkormányzati 
üdülőnek is alkalmas 1200 nm terü-
leten fekvő 133 nm-es, gázkonvekto-
ros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrobe, 
kamra, pince, fúrt kút. Érdeklődni le-
het:  30/260-1208

sürgősen eladó Pétfürdőn egy 86 nm-es 
családi ház, garázzsal, kerttel. Érd.: 
70/571-4356

szántót, legelőt, rétet vásárolnék (kivéve 
zártkert, belterület) 1 ha-tól Várpalo-
ta, Sóly, Papkeszi, Hajmáskér, Berhida, 
K.szentistván térségében. 30/259-
8142

Kiadó
Várpalotán a piaccal szemben egyszobás, 

földszinti összkomfortos vízórás búto-
rozott lakás azonnal beköltözhetően 
kiadó vagy eladó 5,3 M Ft-ért. 30/322-
3796

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

légát keresek. Németnyelvű fényképes 
önéletrajzokat az alábbi címre kérem. 
kocka1313@gmail.com

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-

tal, általános, röntgen szakassziszten-
si végzettséggel és gyakorlattal, EcDL 

komplex számítógépes vizsgával, B ka-
tegóriás jogosítvánnyal  kereskede-
lemben, egészségügyben munkát kere-
sek.  30/260-1208

Vegyes
Várom minden kedves régi és új vendége-

imet kozmetikába, folyamatos kedvez-
ményekkel, akciókkal! Ugyanitt kör-
möst, masszört, fodrászt keresek üz-
letbe. Érd.: 30/607-7662

Kárpitozást vállalok! Referenciamunkák-
kal, számlázási lehetőséggel, gyors 
határidővel. Ingyenes felmérés és bú-
torszállítás 30 km-es körzetben a leg-
korrektebb áron! 70/625-3973

Fáj a lába, mert fizikai munkát végez és 
8 órán át állni kényszerül? A moni-
tor előtt ül, és sokszor úgy érzi, be-
szakad a háta? Nehezen küzdi le a na-
pi stresszt? Van megoldás egészségé-
nek helyreállítására és megőrzésére. A 
svédmasszázs az egyik legősibb és leg-
kellemesebb módja a betegségek meg-
előzésére és gyógyítására. Jöjjön el 
hozzám, a Démon Szalonba Szent Ist-
ván u. 13. és a masszázs segítségével 
orvosolni fogjuk problémáit. Bejelent-
kezés 15 óra után. Tel: 20/467-3292

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

eladó új légpuska 5,5-ös, alsó karos, táv-
csővel. Iár: 25 000 Ft. Érd.: 20/339-
4312

antik bútort, festményt (kortársat is), 
porcelánt, szobrokat, órákat vásárol-
nék. 20/623-7830

VILLANYPÁSZTOR
3 km-ig terhelhető
    HÁLóZATI 
    üZemRe

    Bruttó 
    19 800 Ft

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

eLeKTRO START SZAKüZLeT 
8181 BeRHIDA, Szabadság tér 15.

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

egér, vakond stb.)

www.villanypasztorok.hu
villanypasztor@invitel.hu

IgéNY SZeRINT uTÁNVéTTeL IS SZÁLLíTuNK!

Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdôvel határolt, 800–900 m2 méretû, 

közmûvesítés alatt álló (víz, csatorna, villany)

építési telkek leköthetők.
 

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

A három telek 
kettõre is 

összevonható.

Várpalota,
Gárdonyi G. u. 36/A

FÁTYOL 
VIRÁGÜZLET

FÁTYOL 
VIRÁGÜZLET
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egy viharos ősz 
– a számok tükrében

A tavalyi szezonban az újonc 
Palota – talán erőn felül teljesít-
ve – az ötödik helyen végzett a 
kézilabda-bajnokságban. A nyá-
ron azonban távozott a kispad-
ról Kiss Szilárd, valamint Paic Ró-
bert és Selymes Attila személyé-
ben két meghatározó játékos. A 
vezetőedző az addigi segítő Török 
Lajos lett. A VBSK remekül kezd-
te az új évadot, 6 mérkőzésen 9 
pontot gyűjtve a második helyről 
várhatta a Tata elleni rangadót. 
A bajnokságra törő vendégektől 
elszenvedett vereséggel azonban 
egy nagyon hosszú negatív soro-
zatba került a csapat, 7 meccsen 
mindösszesen csak 2 pontot sike-
rült begyűjteni, és ezzel egészen 
a 11. helyre esett vissza az együt-
tes. Összességében a 13 találko-
zón megszerzett 11 pont 42%-os 
teljesítménynek felel meg. A 11 
pontból 6 idegenben, míg 5 pont 
hazai pályán került begyűjtés-
re, ami meglepő annak tükrében, 
hogy otthon eggyel több mérkő-
zésre került sor. (Tavaly ilyenkor 
16 ponttal a 6. helyen állt a csa-
pat.) A 10. forduló után Török La-
jos lemondott. A távozó tréner 
még a győztes mérkőzések után 
nyilatkozta, hogy a gyenge tá-
madójáték, a rengeteg kihagyott 
helyzet előbb-utóbb megbosszul-
ja magát, valamint az edzések lá-
togatottságával is elégedetlen 
volt. Az utolsó három találkozó-
ra Szoboszlay István vállalta el a 
felkérést, ám sokat ő sem tudott 
változtatni, a begyűjtött 2 pont 
mindössze arra volt elegendő, 
hogy az együttes ne kieső helyen 
menjen el a téli pihenőre. 

A gyenge szereplés okait keres-
ve megemlíthető, hogy a Bányász 
nagyon fiatal játékosokból áll (a 
keret átlagéletkora: 22,4 év), ami-
hez rutintalanság párosul, és tény, 
hogy a fiataloknak egy-egy gyen-
gébb találkozó után könnyebben 
megy el az önbizalmuk. A nyáron 
meghatározó játékosok távoztak 
(Paic Róbert a Komló színeiben 13 
meccsen 82 találatig jutott, ezzel 
4. a góllövőlistán), és a helyükre 

leginkább fiatalok kerültek. Nem 
voltak idősebb játékosok, akik a 
csapat élére álltak volna és kihúz-
ták volna az együttes szekerét a 
gödörből, ezenkívül hiányzott egy 
vezéregyéniség, aki a döntő pilla-
natokban teljesítményével pozití-
van befolyásolta volna a mérkő-
zések eredményét. A kapusprob-
léma végig kísérte a teljes őszi 
szezont. A 11. forduló után tá-
vozott az Ajkáról igazolt Kovács 
Sándor, összesen pedig öt hálóőr 
került bevetésre, gyenge teljesít-
ményük pedig megmutatta, hogy 
ezt a sportágat sem lehet jó kapus 
nélkül játszani. Nem segített az 
sem, hogy többen posztváltáson 
estek át, és az állandó cserélge-
tések sem váltak az együttes elő-
nyére. A támadójáték 1-2 mérkő-
zést leszámítva végig akadozott, 
a védekezés viszont csak az utol-
só pár találkozón hagyott kívánni 
valót, bizonyítja ezt, hogy a Bá-
nyász kapta a harmadik legkeve-
sebb gólt a bajnokságban.

Az ősz házi gólkirálya Mazák 
Lajos lett, aki 13 mérkőzésen 59 
gólt szerzett, ami 4,54-es gól-
átlagnak felel meg (ez a telje-
sítmény az NB I/B góllövőlistán 
a 20. helyet jelenti). A második 
Molnár Zoltán 55, míg a harmadik 
Nagy csaba 54 gólt szerzett a sze-
zon első felében. A sportszerűt-
lenségi listán szintén Mazák vég-
zett az első helyen 17 kétperces 
kiállítással. Mögötte Szöllősy At-
tila 13, Nagy csaba pedig 9 két-
perces büntetést gyűjtött össze.

A február 12-én folytatódó baj-
nokságban a játékosok (pár új iga-
zolással kiegészülve) bebizonyít-
hatják, hogy a tavalyi nem kifu-
tott eredmény volt, és hogy több-
re képesek, mint hogy a kiesés 
ellen küzdjenek. Erre minden le-
hetőségük meg lesz, mert a baj-
nokság rendkívül kiegyensúlyo-
zott, a 12. és a 4. helyezett kö-
zött csak mindössze öt pont a kü-
lönbség. Küzdeni kell, mert „Dicső 
múltunk kötelez a harcra!”

V. B.

Környezetvédelem és 
egészség a jövőben is!
Fiatalok nyári táboroztatása, izgal-
mas sportdélutánok, egészségnap, 
hulladékgyűjtési akciók, maratoni 
futás… mind-mind a Marathon tö-
megsport és Környezetvédő egye-
sület számlájára írható. az egye-
sületi tagok évről évre számos ha-
zai és külföldi versenyen képvise-
lik városunkat, emellett országos 
hírű rendezvényeket is szervez-
nek, melyekkel turisták százait 
vonzzák Várpalotára.

Decemberben tartotta éves záró 
közgyűlését a Marathon TKE, ahol 
a szakosztályvezetők beszámolói 
mellett Méreg József egyesületi el-
nök értékelte az elmúlt évet. Sza-
vaiból kiderült, hogy taekwon-do, 
kutyavár és atlétika-szabadidősport 
szakosztályuk is sikeres évet zárt. 
csak ebben az évben harminc pá-
lyázatot nyújtottak be, hatvan szá-
zalékban meg is nyerték azokat! 

– Tevékenységünk a turizmus je-
gyében zajlik különös tekintettel a 
környezetvédelemre, az egészség-
megőrzésre, a gyermek- és ifjúság-
védelemre valamint a honvédelmi 
hagyományőrzésre. A nyáron egy 
pályázat segítségével egyhetes tá-
borozáson vehettünk részt Balaton-
kenesén, ahol elsősorban a lakás-
otthonokban élő fiatalok és a szegé-
nyes körülmények közt élő gyerekek 
vettek részt. Ezt követően ingye-
nes lovaglási lehetőséget biztosí-
tottunk több mint 200 fiatal szá-
mára, több napon keresztül, zárás-
ként pedig kultúrestet szerveztünk. 
Sport vonalon meg kell említenem 
a szakosztályok sikereit. Taekwon-

do szakosztályunk tagjai mindig 
éremmel tértek haza egy-egy ver-
senyről. Többen értek el magasabb 
övfokozatot, illetve sikeres bírói 
vizsgák is születtek. Kutyás szak-
osztályunk tagjai is – Simon Zoltán 
vezető segítségével – kiemelkedő, 
győztes díjazásokban részesültek. 
Szabadidő-atlétikai szakosztályunk 
tagjai országos versenyeken, pél-
dául a veszprémi hatórás ob-n, a 
szekszárdi borvidék félmaratonon, 
a tatabányai Turul futáson, a buda-
pesti Nike félmaratonon és a nyír-
egyházi Senior Eb-n is indultak. 
Több nagy volumenű vállalkozás is 
kapcsolódik a 2010-es évünkhöz. 
Áprilisban a Veszprém–Várpalota–
Sepsiszentgyörgy váltófutást bo-
nyolítottunk le. Októberben a don-
kanyari és világháborús hősökre 
emlékezve egynapos váltófutás ke-
retén belül a Balaton felvidéken, 
Várpalotán és környéken több is-
kolás fiatal bevonásával koszorúz-
tuk meg az emlékhelyeket. Bala-
tonkenesén idén először rendez-
tünk félmaratont, júliustól pedig 
egy pályázat keretén belül a fenn-
tarthatóbb életmódot és fogyasztá-
si lehetőségeket népszerűsítő, ter-
jedésüket elősegítő mintaprojektet 
valósítunk meg, melynek keretén 
belül 170 fa komposztládát helyez-
tünk ki családi házaknál. A projekt 
2011 közepéig tart és ez idő alatt 
folyamatosan kapcsolatban állunk 
a komposztálókkal,  e témakörben 
rendezvényeket, előadásokat szer-
vezünk – mondta az egyesület el-
nöke.

K. B.

tűzoltók versenyeztek
Sztanke József, az 56 éves erő-

emelő világbajnok részt vett a III. 
Turul tűzoltó fekvenyomó kupán. A 
versenyt ezúttal is Tatabányán ren-
dezték meg, közel ötven fő rész-
vételével. A versenyzők tíz súly-
csoportban mérték össze erejüket 
fekvenyomásban, a várpalotai vi-
lágbajnok a negyven év feletti ka-

tegóriában ért el első helyezést 170 
kilogrammos súly kiemelésével, 
melynek elismeréséül kupát, érmet, 
oklevelet és táplálékkiegészítőt ve-
hetett át a szervezőktől. Mivel a  
versenyen az egyik bíró nem tudott 
megjelenni, Sztanke versenybírói 
tudását is kamatoztathatta, még-
hozzá vezetőbíróként.



Színesfém- és vashulladék-átvétel
Várpalotán (Bánta) a Bakony-Fémker Kft. telephelyén,

magánszemélyek és közületek részére.
Nyitva tartás: H-P 08.00–16.00

Infó: 06-20-468-5100 Tel./fax: 06-88-372-934

Megközelíthetô: 
8 sz. fôútról a bántai 

bekötôúton.


