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A magánnyugdíjpénztárak kö-
rül kialakult vita folytán nyilván-
valóvá vált azok számára is, akik 
eddig nem tudták volna, hogy eg-
zisztenciális sokk lesz a nyugdíj-
ba vonulás. Különösen annak, aki 
minimálbér körüli összegből fize-
ti a járulékot. Ha csak nem törté-
nik valami csoda. De csodák, ugye 
nincsenek. Kevés járulékból magas 
nyugdíjat nem lehet fizetni. Ezért 
kellene már most előre takarékos-
kodnunk. Ma azonban nem takarít 
meg semmit a lakosság jó része. 
Mert nincs miből. 

Ez az egyik baj, hogy kevés 
lesz. A másik még fenyegetőbb: 
szakemberek arra figyelmeztet-
nek, hogy a Ratkó-korszak uno-
káinak nyugdíjba vonulásánál, 
2040 körül összedőlhet hazánk-
ban a nyugdíjrendszer. Egyre ke-
vesebb aktív lakos tart el egyre 
több nyugdíjast. Egész Európában 
igyekeznek összehangolni az ál-
lami nyugdíjrendszer demográfiai 
és pénzügyi alapjait. Az országok 
átlagában 65 év körül van a kor-
határ, de egyes európai ország-
ban már 67-re tervezik felemelni. 

Nálunk a mostani 62 évről 65-re 
fogják emelni a nyugdíjkorhatárt, 
ami nem arat nagy tetszést, de 
nincs mit tenni, még így is leg-
feljebb csak bevándorlókkal lesz 
fenntartható a jelenlegi nyug-
díjrendszer, annyira lecsökkent a 
természetes népszaporulat. En-
nek tudatában több mint furcsa, 
hogy éppen most erősödött fel a 
bevándorlók elleni hangulat ha-
zánkban is. Még a határon túli 
magyarok állampolgársága ellen 
is fújnak sokan, holott velük leg-
alább azonos, vagy hasonló kul-

túrájú szakképzett munkaerőhöz 
jutna az ország. 

Mindenesetre hozzá kell szok-
nunk a gondolathoz, dolgoznunk 
kell a sírig, a nyugdíj mellett is 
kiegészítésképpen valamit. Kér-
dés, lesz-e munkahely, ahol meg-
tűrnek bennünket, ahol értékelik a 
bölcsességet, az öregkor nagy ér-
tékét. A bölcsesség sok mindenre 
alkalmas, talán arra is, hogy meg-
békéljünk a gondolattal, peches 
generáció vagyunk.

Balassa Gellért

Csodák pedig nincsenek? 
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Drótposta
tájékoztatom önöket, hogy karácsonykor Inota faluban is többórás áram-

szünet volt. Szívesen vennék az itteni lakosok is a tájékoztatást ennek 
okáról. 30/600-5178

annak idején láthatóan szállt a pernye Inotán, a hó felszíne néhány óra 
múlva már fekete volt, esténként erősen füstös volt a levegő a házak 
között a fűtéstől, Trabantok szennyezték a környezetet, mégse volt 
szmogriadó. 30/723-9369

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Katona Csaba alpolgármester ügyfélfogadása:
– szerda: 13–17 óra között a polgármesteri hivatalban
– minden hónap második szerda: 
  15–16 óra között a Készenléti ltp. Közösségi Házában
  16–17 óra között az Inota Faluházban

az év első babája

Mindig öröm a gyermek szü-
letése a családban. Csáktornyai 
Zalán András azonban abban a 
nem mindennapi ajándékban ré-
szesült, hogy nemcsak a szülők, 
Csáktornyai József és Csáktornyai 
Józsefné Lukács Helga, a két na-
gyobb testvér és a boldog nagy-
szülők fogadták örömmel, hanem 
a városvezetés is, hiszen ő lett a 
2011-es év első várpalotai újszü-
löttje.  Január végén szép gesz-
tusként és hagyományteremtő 
szándékkal köszöntötte otthoná-
ban Talabér Márta polgármester a 

január 1-jén, 13.55 perckor, a szé-
kesfehérvári kórházban megszü-
letett kis Zalánt. A kisfiú a láto-
gatást meghálálva boldog álomba 
szenderült a polgármester asszony 
karjaiban. 

Szilveszter éjszakáját kipihen-
ve kopogtatott Zalán és indult el 
a felfedező útra, hogy megérkez-
ve örömet szerezzen az Inotán élő 
családnak. A nagypapa megható 
verset is írt a kis unoka tiszteleté-
re, amely bekeretezve várja, hogy 
Zalán felnőve majd büszkén ve-
hesse kézbe a sorokat.

Közfoglalkoztatás  másként 
A munkanélkülivé vált szemé-

lyek munkavégző képessége és élet-
minősége szinten tartásához fontos 
a foglalkoztatásuk. Részben erre az 
elvre alapulva jött létre a közfoglal-
koztatás országos rendszere. Város-
unkban tavaly négyszáz fölött volt 
a közfoglalkoztatás keretén belül al-
kalmazottak száma. A program mó-
dosulva és szűkebb költségvetéssel 
ugyan, de idén is folytatódik – tud-
tuk meg Katona Csaba alpolgármes-
tertől.

– Jelentős változások történ-
tek a programon belül a tavalyi év-
hez képest, illetve az erre vonatko-
zó jogszabály is megváltozott. Az 
eddigi rendelkezésre állási támoga-
tás idén bérpótló juttatássá módo-
sul (amelynek 20%-át ez évben is 
az önkormányzatoknak kell finan-
szíroznia), a támogatásra jogosult-
ság feltétele pedig egy évre számít-
va harminc munkanap legális mun-
kavégzés igazolása. Ha valaki mun-
kanélkülivé válik, az előtte fennálló 
munkaviszonya alapján kerül meg-
határozásra, hogy meddig részesül-
het munkanélküli-járadékban, me-
lyet a munkaügyi hivatal folyósít. 
Amikor letelik, akkor jár a bérpót-
ló juttatás, amely az önkormányzat 
hatáskörébe tartozik. A foglalkozta-
tás ciklikusan zajlik, a közcélú mun-
kában eltöltött kétszáz nap lejárta 
után jogosult lesz a személy a mun-
kanélküli-járadékra, majd átmeneti 
idő után újra visszakerül a közfog-
lalkoztatás rendszerébe – tájékozta-
tott Katona Csaba.

A közfoglalkoztatás négy színté-
ren zajlik: kettő az önkormányzat és 
a közfeladatokat ellátó intézmények 
terén, a vállalkozók számára is meg-
nyílik a közfoglalkoztatottak alkal-
mazásának lehetősége, illetve létez-
nek az állami közmunkaprogramok a 
szakfeladatot állami szinten ellátó 
szerv foglalkoztatásában. 

Az önkormányzatok hosszú, il-
letve rövid távú közfoglalkoztatást 
szervezhetnek a kötelező és az ön-
ként vállalt feladataik ellátására. 
A források lényegesen csökkentek, 
ezért kisebb létszámot tud foglal-
koztatni az önkormányzat a 2011-
es évben. Tavaly a támogatás uni-
ós forrásból származott, mely az idei 
évben nem áll rendelkezésre, az új 
forrás a magyar állami keretből a 
munkaerő-piaci alap. A tavalyi rend-
szertől az is eltér, hogy az állami tá-
mogatás a foglalkoztatás költségé-
nek 70-100%-a, a tavalyi 95%-hoz 
képest. Ez régiónként is különbözik.  

– Várpalota a 70%-os támogatá-
si körbe kerül, amely mellett azon-
ban nagyobb létszámot tudunk fog-
lalkoztatni. Erre a pályázatot már 
benyújtottuk, egyeztetve a városi 
intézményekkel. Várhatóan febru-
ár elején indul el a program, amely 
egész évben zajlik majd. Az idei év-
től az önkormányzat visszaveszi sa-
ját irányításba a közcélú foglalkozta-
tást, létrehozunk egy városfejleszté-
si, városüzemeltetési, vagyongazdál-
kodási irodát, amely szervezi majd a 
közfoglalkoztatást is – részletezte az 
alpolgármester.  GÁGó

szombat esti földrengés
4,7-es erősségű földrengés ráz-

ta meg hazánkat január 29-én, 
szombat este 18 óra 42 perckor. 
A rengés epicentruma Oroszlány 
volt, de a földmozgás észlelhető 
volt több dunántúli településen, 
többek között Várpalotán is.

Az épületeket megrázta a föld-
rengés. Sokan kiszaladtak a házak 
elé az ijedtségtől, főként a panel-
épületekben. A telefonos hálóza-

tok is sokáig használhatatlanok, 
illetve foglaltak voltak. A föld-
rengés kisebb károkat, főleg falre-
pedéseket okozott az epicentrum 
környékén. Ilyen méretű földren-
gés utoljára 1985-ben volt Berhida 
környékén (4,9 erősségű). Magyar-
országon évente 100-120 kisebb 
földrengés történik, melyek közül 
átlagosan 5-6 eléri az érezhetőség 
határát.

Csáktornyai Józsefné és talabér Márta polgármester a kis Zalánnal
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MeGHÍVó laKOssÁGI FórUMra
Az erőművi 2-es meddőbányában létesítendő kistérségi 

kommunális hulladéklerakó tárgyában lakossági tájékoztató lesz 
2011. február 11-én, pénteken, 17 órakor Inotán a faluházban
és 2011. február 16-án , szerdán 18 órakor Várpalotán, a Jó 

szerencsét Művelődési Ház szíj Dezső-termében.

a tájékoztatót tartja: dr. Szabó Attila tervező, dr. Kovács Árpád, 
az előzetes hatástanulmányt készítő cég ügyvezető igazgatója, 

Kovács Kálmán, a Depónia Kft. ügyvezető igazgatója.

Az előzetes hatástanulmány megtekinthető és letölthető a város 
(www.varpalota.hu) honlapjáról.

talabér Márta                                                    Katona Csaba
 polgármester                                                     alpolgármester

Önkormányzati testületi döntések
Ösztöndíjra pályázhatnak a vár-
palotai lakhelyű középiskolások, 
könnyebb lehet a 8-as úton való 
átkelés, telkeket közművesíte-
nek, olcsóbb lehet a kommuná-
lis hulladék elszállítása, ukrán 
testvérvárosi kapcsolat kiépíté-
se kezdődhet meg – többek kö-
zött e témákban születtek dön-
tések az év első képviselő-tes-
tületi ülésén, február 3-án.

A Partner Depónia Kft. egy te-
lepülési szilárdhulladék-lerakó ki-
alakításának lehetőségével keres-
te meg az önkormányzatot. A Ba-
konyi Erőmű Zrt. várpalotai te-
lephelyén található zagykazetta 
eredetileg az Inotai Hőerőműben 
keletkezett salak-pernye tárolá-
sára épült. A kistérségből érke-
ző kommunális hulladékkal tör-
ténő feltöltést követően a felső 
záró rétegrend kialakításával és 
növénytelepítéssel véglegesen be-
fejeződhetne a „salakdomb” rekul-
tivációja. A testület a megvitatás 
után első olvasatban elfogadta az 
előterjesztést, Talabér Márta pol-
gármester azonban hangsúlyozta, 
hogy a döntés meghozatala előtt 
mindenképpen lehetőséget bizto-
sítanak a város lakossága széles-
körű tájékoztatására, illetve kiké-
rik a lakosság véleményét.

Az oktatás területét is érintet-
ték a napirendi pontok. A város-
vezetés számára fontos a kiemel-
kedő tanulmányi teljesítményű 
középiskolás diákok elismerése, a 
szociálisan rászoruló felsőoktatás-

ban tanulók támogatása (Bursa 
Hungarica) mellett. Ennek érdeké-
ben decemberben arról döntöttek, 
hogy tanulmányiösztöndíj-rend-
szert hoznak létre a kiemelkedő ta-
nulmányi eredményt elért tanulók 
támogatására. Mostanra kidolgo-

zásra került az ösztöndíjrendszer 
működtetésének szabályrendszere, 
így 2011 első félévére kiírásra ke-
rül a pályázat. A képviselő-testület 
minden évben elismeri a lelkiisme-
retes közoktatási intézményveze-
tői munkát és a minőségfejlesztés-
hez kötelezően kapcsolódó veze-
tői tevékenységet. Jelen döntéssel 
megállapították az év első félévére 
a vezetők keresetkiegészítésének 
mértékét. 

Folyamatos probléma a 8-as 
úton való gyalogosátkelés, amely 
megoldására már történtek lépé-
sek az elmúlt időszakban is. Most 

a Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ pályázatot hirdetett 
az országos közutak átkelési sza-
kaszain többek között a gyalogo-
sok védelmének növelésére alkal-
mas beavatkozások társfinanszíro-
zására. A központ, illetve a köz-
útkezelő képviselőivel folytatott 
egyeztetés eredményeként java-

solt három fejlesztés: az Ilcon Kft. 
telephelye előtt autóbuszforduló 
megvalósítása, a 8-as úton gya-
logos átkelőhely biztonságosabbá 
tétele a Hétvezér úti és a Kossuth 
utcai csomópontnál.

A képviselő-testület az előző-
ekben döntött arról, hogy értéke-
síti a Munkácsy Mihály utcai–Tési 
úti építési telkeket.  Most elha-
tározták, hogy az önkormányzat 
vállalja a telkek közművesítésé-
nek költségét, és 5000 Ft/m2 ár-
ban határozta meg az ingatlanok 
meghirdetési értékét. Közbeszer-
zési eljárás elindításáról döntöt-
tek a képviselők önkormányza-
ti lap kiadására vonatkozóan. (A 
jelenlegi határozott idejű vállal-
kozási szerződés 2010. december 
31-vel lejárt, majd március 31-ig, 
a közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sáig kötöttek újabb szerződést a 
kiadó kft.-vel.) Az önkormányzat 

könyvvizsgálóval kötött szerződé-
se 2011. április 30-án lejár, így a 
város pályázatot hirdet a könyv-
vizsgálói feladatok ellátására is. 

Tavaly kereste meg Mihajlo 
Nehrics, Kolomija kistérség elnö-
ke testvérvárosi kapcsolat kiala-
kításának szándékával az önkor-
mányzatot. A képviselő-testület 

határozatot hozott arról, hogy 
együttműködési kapcsolatot kí-
ván létesíteni a kistérséggel, er-
ről tájékoztatta az ukrán elnököt, 
melyet követően Mihajlo Nehrics 
jelezte meghívását a város képvi-
selete részére. A testület eldön-
tötte, hogy a kapcsolatfelvétel el-
ső lépéseként egy delegáció meg-
látogatja az ukrán kistérséget.  

Több önkormányzati rendelet is 
módosításra került az ülés folya-
mán. Ezek között szerepel az ön-
kormányzati kitüntetésekről szóló 
is, mely értelmében, összhangban 
a megyeszerte kiadott díjazások 
szintén alacsonyobb összegével, 
csökkentették a díjazások mérté-
két, bizonyos elismerések évente 
kiadható számát, módosításra il-
letve megszüntetésre került ki-
tüntetésforma, valamint létrehoz-
ták az Év sportolója díjat. 

GÁGó aNIta

Talabér Márta: A kormány komoly szándékát fejezte ki 
a 8-as út elkerülő szakaszának megépítésére vonatkozóan, 

hiszen az Új Széchenyi Terv fejlesztési tervei között 
konkrétan szerepel a Várpalotát elkerülő út is.

Megszüntették a szmogriadót 
Várpalotán, miután már hétvé-
gére jelentősen javult a levegő 
minősége a város fölött – kö-
zölte a város polgármestere, 
talabér Márta.

A kisméretű szálló por (PM10) 
koncentrációja vasárnapra jelen-
tősen csökkent, már az egészség-

ügyi határérték alatt van, ezért 
megszűnt Várpalotán a szmogriadó 
riasztási és tájékoztatási fokoza-
ta – mondta el a polgármester. A 
szmogriadó riasztási fokozatát ja-
nuár 31-én, hétfőn rendelték el. A 
szmoghelyzet miatt ingyen utaz-
hattak az autósok a Bakony Volán 
helyi járatain.

(-)

Talabér MárTa polgárMesTer

Megszûnt a szmogriadó 
városunkban



[ 2011. február 10. ]4

az új alkotmányról

Új fundamentum épül… (1. rész)
A Magyar Köztársaság Ország-

gyűlése – az új alkotmány előké-
szítése érdekében – 2010. júni-
us 28-ai ülésnapján elfogadta a 
47/2010. (VI. 29.) OGY határo-
zatot, melyben létrehozta az al-
kotmány-előkészítő eseti bizott-
ságot. A 45 tagú alkotmány-elő-
készítő eseti bizottság – dr. Sa-
lamon László (KDNP) elnökletével 
– kidolgozta és 2010. december 
20-án benyújtotta a parlament-
nek az új alkotmány szabályozá-
si elveiről szóló határozati javas-
latot. Az elfogadott országgyűlési 
határozat értelmében a kormány 
köteles az új alkotmányról szóló 
törvényjavaslatot 2011. március 
15-ig benyújtani az Országgyűlés-
hez. Az új alaptörvény – a záró-
szavazást követően – várhatóan 
2012. január 1-jén lép hatályba.

A konstitúciós folyamat része-
ként 2011 február elején az új Al-
kotmány előkészítésével kapcso-
latos nemzeti konzultáció – azaz 
a „társadalmi párbeszéd” – lefoly-
tatására négytagú konzultációs 
testület alakult. E testület tagja – 
többek mellett – Szili Katalin po-
litikus és Pálinkás József, az MTA 
elnöke is. A nemzeti konzultáció 
keretében a kormány – tucatnyi 
témakört érintő kérdőív segítsé-
gével – összegyűjti a választópol-
gárok véleményét, melyet be fog 
építeni az új normaszövegbe.

De melyek is a készülő új al-
kotmány legfontosabb szabályo-
zási elvei?

Az új alkotmány elődjéhez, az 
1949. évi XX. törvényhez hasonló-
an leszögezi majd, hogy Magyar-
ország a hatalommegosztás elvén 

nyugvó független, demokratikus 
jogállam, államfor mája köztársa-
ság. Kimondja, Magyar or  szá gon 
minden hatalom forrása a poli-
tikai nemzet, azaz a nép, mely-
nek tagjai egyenlő és elidege-
níthetetlen méltósággal bírnak.

A készülő szöveg utalni fog a 
Szent Koronára, mint a magyar 
államiság és az állami jogfolyto-
nosság kifejeződésére, a szabad-
ság és a társadalmi szolidaritás 
eszméjére, megemlítve kiemelke-
dő történelmi szabadságmozgal-
mainkat is (Aranybulla, 1848/49-
es szabadságharc). Egyelőre úgy 
tűnik, a nemzeti jelképek közül 
módosulni fog a címer külső meg-
jelenése, ugyanis a hegyes talpú, 
hasított pajzsot tölgyfalombok 
övezik majd, legalábbis a koncep-
ció erre utal.

A normaszöveg szerint az új 
alkotmány Magyarország alaptör-
vénye lesz, melynek rendelkezései 
és az alkotmányos jog szabályai 
mindenkire – így az államra nézve 
is – kötelezőek lesznek, megerő-
sítve ezzel a jogállamiság köve-
telményét és egyben eszméjét.

Magyarország az EU tagjaként, 
az európai népek szabadságának, 
jólétének és biztonságának kitel-
jesedése érdekében közreműködik 
az európai egység megteremtésé-
ben, együttműködésre törekszik a 
világ valamennyi népével, nem-
zetével és országával, elutasítja 
a háborút és a más államok ellen 
irányuló erőszak vagy fenyegetés 
alkalmazását.

(Cikksorozatunkat folytatjuk.)

 Dr. BIta JóZseF
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Megkérdeztük...
Hol tanul tovább?

szücs rebeka 8. b, Bán a. Ált. Isk.
Elsőnek a balatonalmádi Magyar-

Angol Tannyelvű Gimnáziumot jelöl-
tem meg, mert nyelvet szeretnék ta-
nulni, mivel ez manapság igen fon-
tos. Tervezem, hogy több nyelvet is 
tanulok, spanyolt, olaszt. Második 
helyre a pápai Petőfi Sándor, harma-
dikként a Vasvári Pál Gimnáziumot, 
negyedikként a zánkai Egry József 
Szakközépiskolát jelöltem meg.

Borbás Brigitta 8. a, Bán a. Ált. Isk.
Elsőként Székesfehérváron a Tó-

parti Gimnázium és Művészeti Szak-
középiskolát jelöltem meg. A humán 
tagozatra szeretnék bekerülni, mert 
főként a magyar érdekel és ez mel-
lett a természettudományos tantár-
gyak. Ezért a Vasvári Pál Gimnáziu-
mot jelöltem meg másodiknak. De 
fontos a nyelv számomra is, angolt 
és olaszt fogok tanulni.

Bátor Gábor 8. a, Bán a. Ált. Isk.
Első helyen a Vetési Albert Gim-

náziumot szeretném megjelölni 
Veszprémben, a biológia szakot, 
mert a gimnázium után olyan ter-
veim vannak, amelyhez erre lenne 
szükségem. Másodikként a Vasvá-
ri  gimnáziumot  Fehérváron, ahol 
a természettudományos szakot és 
az angolt jelölöm meg, mert fontos-
nak tartom a nyelvtanulást. GÁGó

Ismét segített Wolfsberg
– ez a testvérvárosi kapcso-
lat már jóval túlmutat a hiva-
talos együttműködésen, Vár-
palota életének részévé váltak 
a wolfsbergiek azzal, hogy kü-
lönös figyelemmel kísérik vá-
rosunkat, meglátva gondjain-
kat, problémáinkat – mondta 
el talabér Márta polgármester 
az elismerő szavakat a robert 
schmid vezette testvérvárosi 
delegáció tagjainak.

Hatalmas segítőkészség és fi-
gyelmesség nyilvánult meg ismét 
Wolfsberg város részéről január 
utolsó hétvégéjén. Adományokkal 
megrakva érkezett az osztrák város 
delegációja Várpalotára. Robert 
Schmid, Sylvia Freimuth, Joseph 
Mostgl, Ernst Sprindt első útja a 
Thuri György Gimnázium Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézménybe vezetett. A 

Várpalotát képviselő Talabér Már-
ta polgármester, Katona Csaba al-
polgármester és Borbásné Gazdag 
Gabriella idegenforgalmi referens, 
a megyei közgyűlést képviselő Ga-
lambos Szilvia, illetve a tanári kar 
tagjai és a tanulók gyűrűjében ad-
tak át hernyótalpas lépcsőjárót 
az iskola és a mozgáskorlátozott 
Keszler Gábor 9. b osztályos diák 
részére. Gábor tanulmányi idejét 
könnyítheti meg a gyógyászati 
segédeszköz, hiszen használatával 
sokkal egyszerűbbé válik az épüle-
ten belüli közlekedés. A testvér-
városi delegáció tagjai bepillant-
hattak az iskola életébe is, Vízl 
Mária igazgatóhelyettes bemuta-
tó szavain és a megjelent tanulók 
német nyelvű műsorán keresztül.

A Lurkó Kuckó Óvoda kisgyer-
mekei és óvónői is hálával gondol-
hatnak erre a napra, mivel az oszt-
rák delegáció következő állomása 

az óvoda volt. 37 szép kivitelű új 
kiságy találhat boldog gazdára 
az óvodai délutáni alvások során 
Robert Schmid és az osztrák város 
képviselői jóvoltából. Az óvónők 
vendéglátással és köszönőszavak-
kal fogadták a delegációt.  

Másnap ruhaadományt vittek az 
osztrákok a Fekete Gyémánt Idő-
sek Klubjába, ahol meglepetés vár-
ta őket. A klub tagjai Schnöller 
Jánosné intézményvezető szerve-
zésében nagyon jó hangulatban 
telt kolbásztöltő versenyt tartot-
tak. A csapatok saját készítésű kö-
tényben, sapkában fogtak hozzá a 
munkához. Talabér Márta, Borbásné 
Gazdag Gabriella és a Térségi Nép-
jóléti Gondozási Központ vezető-
je, Ádám Szilvia is jelen volt az 
adományátadáson. A polgármester 
asszonyt örömmel fogadták a gon-
dozottak, egyikük maga készítette, 
magyar címert ábrázoló gyönyörű 
gobelinképet adott át részére.

Az ápolóotthon szintén része-
sülhetett Wolfsberg város jóté-
konykodó segítségadásában. Ke-
rekes járókeret könnyítheti meg 
a nehezen közlekedő gondozottak 
napjait, amely a hagyományos já-
rókerethez képest sokkal kisebb 
erőkifejtést igényel a beteg részé-
ről. Egyéb gyógyászati segédesz-
köz, kötözőszer, fehérnemű, pizsa-
ma is előkerült az osztrák autóból, 
amelyek szintén hozzájárulnak az 
ápolóotthon ellátáshoz, működé-
séhez. Koromné Palkovics Edit in-
tézményvezető mondott köszöne-
tet a segítőkészségért. 

GÁGó aNItaa wolfsbergi delegáció az ápolóoTThonba is adoMányokkal Megrakva érkezeTT

Ötnapos lesz a Pannónia
A Várpalota melletti Cseri-er-

dőben idén júniusban ötödszörre 
rendezik meg a Pannónia feszti-
vált. A szervezők az eddig négy-
napos rendezvényt idén ötnapos-
ra bővítik, és szokás szerint fellép 
rajta a magyar pop-rockmezőny 
krémje.

A szervezők idén is megsza-
vaztatták a közönséget, kit látná-
nak szívesen a fellépők közül, és a 

nemrég lezárult szavazás első öt-
ven helyezettjével meg is indul-
tak a tárgyalások, miután mint-
egy kilencvenezren javasoltak fel-
lépőket. Azt lehet tudni, hogy a 
legtöbb szavazatot a Tankcsapda 
kapta, második helyen a Quimby 
zárt.  A szervezők tárgyalnak 
egyebek között a Csík Zenekar-
ral, a Bëlgával, a Vad Fruttikkal, 
a Pasóval és a Neóval is, míg az 

Irie Maffia, az Alvin és a Móku-
sok, a Kiscsillag, a Firkin, a 30Y, 
a Magna Cum Laude, a Pál Utcai 
Fiúk, illetve a Subscribe fellépé-
se már biztos. A bérletek árusítá-
sa hamarosan kezdődik, az árakról 
és az árusítóhelyekről hamarosan 
tájékoztatást adnak a szervezők. 
A fesztivál június 9-én, csütörtö-
kön kezdődik és 13-án, pünkösd-
hétfőn zárul.
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Várpalota Város Önkormányzata az állandó várpalotai lakcímmel rendelkező 
középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal 
a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás érté-
két megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok 
munkáját követendő példaként elismerje.

I.) Az ösztöndíj elnyerése érdekében 2011 februárjától félévente pályá-
zatot kell benyújtania a középiskolás fiatalnak a település Képviselő-tes-
tületének címezve.

II.) Az ösztöndíjra pályázhat az a Várpalotai diák, aki:
1.) Állandó várpalotai lakos;
2.) Középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Várpalotán 

vagy más városban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szak-
iskola stb.);

3.) Tanulmányi eredménye a 2010–2011-es tanév I. félévének végén 
legalább 4,6 

III.) A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:
1.) Iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített  félévi iskolai 

bizonyítvány másolata (kötelező melléklet)
2.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények is-

kolai igazolása, nyelvi, számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszer-
zésének hiteles igazolása 

3.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet) és írásbeli kérelem, amely 
tartalmazza a pályázóról szükséges információkat 

IV.) A képviselő-testület félévente maximum 30 fiatalt részesít tanul-
mányi ösztöndíjban, melynek fedezetét a város költségvetési rendeleté-
ben biztosítja. 

V.) A képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bí-
rálja el: 

1.) A 2011. első félévi ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja: 2011. 
február 5.

 3.) A pályázatok beadási határideje: 2011. február 15. (Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálat, közoktatási szakreferens)

4.) Elbírálási határidő: 2011. februári képviselő-testületi ülés.
7.) A 2011. első félévében támogatott diákok kihirdetésére és a támo-

gatási szerződések átadására a március 15-ei városi ünnepségen kerül sor. 
8.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: 2011. február – 2011. június 

hónapokra utalással a támogatott számlaszámára, annak hiányában postai 
csekken a lakáscímére. 

 VI.) Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás vissza-
vonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a 
diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt 
fegyelmi eljárás indul ellene. 

 A pályázattal kapcsolatos kérdésekben információt ad:
Puklicsné Nagy Viktória közoktatási szakreferens (polgármesteri hiva-

tal – Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 88/592-694)
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető: www.varpalota.hu, igé-

nyelhető: A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati és Okmányirodáján, va-
lamint a közoktatási szakreferensnél.

VÁrPalOta KÖZéPIsKOlaI taNUlMÁNYI ÖsZtÖNDÍJa
 2011. elsŐ FéléVI PÁlYÁZatI KIÍrÁs

elbúcsúzott 
a tűzoltóparancsnok
a Pétfürdői Hivatásos Önkor-
mányzati tűzoltóság parancsno-
ka nyugállományba vonulásának 
tiszteletére rendezett ünnepi ál-
lománygyűlésre került sor janu-
ár 31-én, a Pétfürdői Közösségi 
Házban. somogyi lászló tűzoltó 
alezredes harmincéves korától 
szolgált a tűzoltóság kötelékén 
belül, és 17 évet töltött el pa-
rancsnokként az állomány élén.

A rendezvényen megjelent 
Talabér Márta országgyűlési kép-
viselő, Várpalota, polgármestere, 
dr. Lauer János tűzoltó ezredes, 
a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója, 
a Megyei Tűzoltó Szövetség elnö-
ke, Fülöp Gyula tűzoltó alezredes, 
a VMKI tűzoltósági felügyelője, 
Horváth Éva, Pétfürdő polgármes-
tere, Miskey Tamás tűzoltó alez-

redes, a Hivatásos Önkormányza-
ti Tűzoltóságok Országos Szövet-
sége elnöke. Bónáné Csapó Erika 
tűzoltó százados Somogyi Lász-
ló pályafutását, majd az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatójának, Somogyi László 
– eredményes munkája elismeré-
se mellett – szolgálati viszonyá-
nak megszüntetéséről és nyugál-
lományba helyezéséről szóló pa-
rancsát ismertette.

Az ünnepség során többen is 
köszöntötték és adtak át ajándé-
kot, oklevelet Somogyi Lászlónak. 
– A péti tűzoltóság a megye tűzbiz-

tonságában igen markáns szerepet 
tölt be, olyan területen, ahol nincs 
lehetőség a hibára. Ez köszönhető 
az állománynak és az azt kiválóan 
irányító vezetőnek – dicsérte Lauer 
János a leköszönő parancsnok mun-
káját és felidézte a múlt közös em-
lékeit is. Horváth Éva polgármester 
beszélt az önkormányzati tűzoltó-
sággá alakulás időszakáról és ki-
emelte a parancsnok együttműködő 
hozzáállását. Miskey Tamás megkö-
szönte Somogyi László az országos 
szövetségben megyei képviselőként 
végzett munkáját, és méltatta ve-
zetői érdemeit. 

Ezt követően a megyei tűzoltó-
parancsnokok közösen köszöntöt-
ték és ajándékozták meg Somo-
gyi Lászlót, majd Dobszai József 
nyugállományú alezredes, a Gábor 
Áron Nyugállományúak Klubja el-
nöke hívta tagjaik sorába a nem-

sokára hivatalosan is nyugállomá-
nyú alezredest, és megköszönte a 
sokrétű segítséget, amelyet nyúj-
tott a klub számára. A Pétfürdői 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-
ság nevében Dencs László tűzol-
tó alezredes, megbízott parancs-
nok köszönt el Somogyi Lászlótól, 
megbecsüléssel beszélve a 17 éves 
közös munkáról. Végül az ünnepelt 
is felszólalt, és elérzékenyülve 
mesélt a kezdetekről, a személyes 
élményekről.  Az ünnepély verssel, 
majd Talabér Márta pohárköszön-
tőjével zárult.

GÁGó

somogyi lászló tűzoltó alezredest köszöntötték parancsnoktársai

szépkorúak megbecsülése
Városunk vezetése ismét szép-

korú lakosokat látogatott meg ja-
nuár közepén, hogy elismerve az 
időskor tiszteletreméltóságát, 
meg becsülve a sok-sok évtized vé-
gigélt szenvedéseit, örömeit, a 
megszerzett értékes tapasztalato-
kat, köszöntse az időseket. Mátyás 
Istvánné 1916-ban látta meg a 
napvilágot, 95 évesen ma az ápoló-

otthon lakója. Kiss Istvánné ebben 
az évben tölti be a 90. évét, ő saját 
otthonában él városunkban. Kato-
na Csaba alpolgármester és Máténé 
dr. Ignácz Anita jegyző gratulált 
az ünnepelteknek, akik meghatód-
va fogadták az okleveleket és a ju-
bileumi juttatást a Magyar Köztár-
saság Kormánya és Várpalota Város 
Önkormányzata részéről.

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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a téli sportok szerelmesei versengtek
Hóbarátok-kupa néven ren-
dezte első nyílt amatőr sí- és 
snowboardversenyét a Várpa-
lotai Hóbarátok egyesülete az 
eplényi Nordica síarénában 
január 29-én. az igazi, téli 
sportoknak kedvező időben 
igen szép számmal gyűltek 
össze versenyzők, nyolc ka-
tegóriában összesen 64 fő in-
dult.

A rendezvényt Talabér Márta 
polgármester nyitotta meg. A 
verseny kezdetén Jakab Viktor 
és Bóka Géza főszervezők és a 
polgármester asszony közösen 
indították el a viadalt, melyet 
aztán a többi nézővel együtt 
szurkoltak végig. A téli sportok 
szerelmesei egyfutamos óri-
ás műlesiklásban mérettették 
meg magukat, melynek lénye-
ge, hogy az összes kaput a he-
lyes irányból megkerülve a le-
hető legrövidebb időn belül ér-
kezzen a lesikló a célba, melyet 
egy elektromos időmérő ponto-
san mér. A snowboardot kedve-
lők sem maradtak verseny nél-
kül, ők külön kategóriát képvi-
seltek. 

– Kellemes, síeléshez jól 
előkészített pályák, és ragyogó 
napsütés fogadott minket, vé-
gig kísérve ezzel az egész na-
punkat. A várpalotai csapatot 
16 fő képviselte. Az igazi küz-
delem délután egy órakor kez-
dődött a kicsik siklásával, köz-
tük a legfiatalabb versenyző a 
2006-os születésű Dorman Klá-
ra volt.

Nagy volt az izgalom, vala-
mennyien arra törekedtek, hogy 
minden erőt összeszedve, a le-
hető leghamarabb, minél kisebb 
ívekben, sportszerűen tegyék 
meg a kitűzött távolságot. A 

legidősebb indulónk az 1940-es 
születésű – egyesületünket erő-
sítő – Papp László volt, aki kitű-
nő időeredményt ért el – össze-
gezték a tapasztalatokat a szer-
vezők. – A visszajelzések alap-
ján a verseny nagyon sikeresnek 
bizonyult. Egyesületünk követ-
kező évi tervében biztosan sze-
repelni fognak hasonló verse-
nyek, addig azonban előttünk 
áll egy túra. Március 12–19. kö-
zött immár második alkalommal 
buszos síutat szervezünk a fran-
cia Alpok 1800 méter magasan 
lévő Les Orres nevezetű sípara-
dicsomába. Új építésű, esztéti-
kus wellnessházak, színvonalas 
apartmanhotel vár minden ide-
érkezőt. Aki elkísér minket ezen 
a héten, kellemes hófedte he-
gyek közti, kitűnően kezelt, 88 
km hosszúságú pályarendszeren 
történő örömteli csúszásokban 
vehet részt.  

BalÁZs KIttI
FOtóK: VarPalOtaI.HU

Várpalotaiak eredménye:
4. korcsoport (1993–1995. december 31-ig születettek): 2. helyezett Szabó Máté.
5. korcsoport (1971–1992. december 31-ig születettek): 3. helyezett Környei Anita, 2. helyezett Csincsi Norbert.
6. korcsoport (1955–1970. december 31-ig születettek): 2. helyezett Molnárné Elekes Györgyi.
7. korcsoport (1955 előtt születtek): 2. helyezett Somogyi Ferenc, 3. helyezett Papp László.
Különdíjat kapott gyermekek: Bóka Blanka, Nagy Gergő, Szántó Márk, Bóka Dominika, Nagy Regina.

Kicsik és nagyok egyformán jól érezték magukat e remek napon  

a díjakat talabér Márta polgármester adta át

a  verseny után előkerült a megérdemelt uzsonna is



[ 2011. február 10. ]8

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

Valentin–nap
Lepje meg kedvesét!

– csokrok
– virágkosarak
– virágtálak
– bonboncsokrok
– cserepes növények díszcsomagolásban
– dísz- és ajándéktárgyak bő választékával 
várjuk régi és  új vásárlóinkat!

Csak most:
Várpalotán ingyenes kiszállítással, 
vonzáskörzetében + 500 Ft-os díjért

Előrendelés személyesen vagy telefonon: 
   06 30/408-3975

Cím:  Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A
 Nyitva:   hétfőtől péntekig: 700–1700 

szombaton: 700–1200 
vasárnap: 700–1100

Stopli bácsi Szacsvay László 
Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész

Elegáns úr Gazdag Tibor
Kalap Kiss T. István
Stopli Molnár Ervin
Angyal Gyuri Zayzon Csaba
Begyûjtõ Putyi Varga András
Cicero Szelle Dávid

Karaj Kékesi Gábor
Púp Gyula Radvánszki Szabolcs
Csapos/Pályaedzõ/
Komáromi elvtárs Kiss Dávid
Unokaöcs/Piffencs Horváth Bence
Ollállá Oravecz Edit
Winkler Zsófi Bánfi Kata
Winkler Mari Stefancsik Annamária
Menyasszony/Esztike Nagy Barbara

Továbbá: Soós Melinda, Kiss Barbara, Telegdi Kamilla, Molnár Rita, Lenchés Márton

Díszlettervezõ: Kovács Yvette Alida Jelmeztervezõ: Justin Júlia
Koreográfus: Bóbis László Rendezõ munkatársa: Kiss Dávid, Szûcs Kitti

Rendezõ: Vándorfi László

Jegyek válthatók a Pannon Várszínház Jegyirodájában 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.
Tel.: 88/563-200, 30/396-33-98, e-mail: pannonjegy@infornax.hu, www.pannonvarszinhaz.hu

Jegyek kaphatók országszerte a Ticketportal partnerirodáiban, 
valamint a www.ticketportal.hu oldalon.

FÕ TÁMOGATÓK: ,                      , BRAMAC KFT., KINIZSI BANK, BAKONYI ERÕMÛ ZRT., CONTINENTAL TEVES MAGYARORSZÁG KFT., ELEKTRONIKA 77 KFT., VEMÉV-SZER KFT., BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÓK: EURONICS, PRACTICAL KFT., BALLUFF ELEKTRONIKA KFT., VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, UPC MAGYARORSZÁG KFT., „TÁMASZ” IDÕSEK OTTHONA ÉS PANZIÓJA – BALATONFÜRED, ANNA GRAND HOTEL KFT., 
INTERSPORT - VESZPRÉM, VALEO AUTÓ-ELECTIC MAGYARORSZÁG KFT., SÁNTA ÉS TÁRSA KFT., ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, SUZUKI PÁSZTI KFT., ÓVÁROS ÉTTEREM, HOTEL VESZPRÉM, BERILL REKLÁMSTÚDIÓ KFT., INFORNAX COMPUTER, NYOMDAKÉSZ KFT., 

TRADEORG KFT., SKORPIÓ ÉTTEREM, HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY ZRT., PETROTÁV KFT.

MÉDIA TÁMOGATÓK: , VESZPRÉMI 7NAP, VESZPRÉM TV, VESZPRÉMI EST, REGINA TV, FÜRED TV, RASZTER MÉDIA KFT., INDEX VESZPRÉM, KLUBRÁDIÓ, BALATON.HU ZRT.

Különös, a focihoz kapcsoló-
dó előadásokkal csalogat az inotai 
Retró színház. 19-én az  Aranycsa-
pat musicallel a Pannon Várszínház, 
25-én  a Sóska, sült krumplival a 
Pécsi Harmadik Színház vendégelő-
adásával. S lesz ráadás is (harma-
dik félidő), hiszen mindkét előadás-
ra futballsztárokat várnak, valamint 
Szepesi György sportkommentátort. 
Bemelegítésképpen az előadásról:

aranycsapat 
Három öreg árválkodik a Nép-

stadion omladozó lelátóin, nézve 
az omladozó magyar futball jelen-
legi válogatottjának keserves per-
ceit. Ők még az aranycsapaton, 
Puskáson, Hidegkutin, Bozsikon, 
Grosicson és a többieken nőttek fel, 
számukra a futball szentség, élet-
forma, az önmagukkal, múltjukkal 
és nemzetükkel való azonosság. 
Nem csoda hát, ha újra és újra visz-
szatér a múlt, felidéződik a grund-
focik, a házibulik világa, a többnyi-
re kedvesen ügyetlen udvarlások, 

a nagy ugratások ideje, az ifjúság 
aranykora, Fenyő Miklós fergeteges 
rock & roll dalaira, újakra és régi-
ekre. Parádés szereposztásban kerül 
színre ez új magyar mű: Szacsvay 

László és Gazdag Tibor vendégsze-
replése, Bóbis László koreográfiái 
mellett a Pannon Várszínház régi és 
új kedvenceivel is találkozhat a né-
ző. Az ifjúsági és a felnőtt korosz-
tálynak egyaránt szép és felhőtlen 
perceket nyújt a produkció.

 sóska, sült krumpli
A darab az első perctől az utolsóig 

a pályán innen, az öltözőben játszó-
dik. Hősei – két partjelző és egy fut-
ballbíró – a játékosok és a nézők sze-

mében főszereplők, de valójában az 
élet játszmájának perifériára szorult 
statisztái. Pedig a bíró büszke arra, 
hogy fontos és sikeres férfiú, hivatalá-
ban az igazgatói rangig vitte, de szíve 
szerint a pályán szeretne karriert csi-
nálni, FIFA-bíró szeretne lenni. A siker 

kapujában mégis elbukik: focikarrier-
jét az áskálódó partjelző meghiúsítja, 
sőt miközben ezen búslakodik meg-
tudja, hogy a szeretője odébbállt egy 
nála menőbb meccsellenőrrel. A két 
partjelző két világ, csak sárga zászlóik 
egyformák. Az idősebbik nagyhangú, 
széles gesztusú vagány, akire a pá-
lya körül már többször is rávetődött 
a gyanú árnyéka. Hogy korrupt volt-e 
valóban, nem tudni, de tény, hogy a 
darab (és a mérkőzés) kezdetére már 
mindent eltolt: házassága romokban, 
gyerekeit alig látja, pénztelen, magá-
nyos. Partjelző társa már ránézésre is 
egy rakás szerencsétlenség: alkoholis-
ta, ábrándos, gátlásos és élhetetlen. 
Művész ragadványneve azonban jel-
zi, valamivel mégiscsak különb társa-
inál. Ő legalább hisz valamiben: saját 
költői elhivatottságában és a boldog 
szerelemben. Ehhez képest versei di-
lettánsan komikus zengemények, sze-
relme pedig otthagyta és a hűtlen 
kedves soha többé nem főz a meccs-
napokon sóskát sült krumplival a sze-
relmes partjelzőnek.

Foci a színházban

Jelenet az aranycsapat címû musicalbõl

Február 19., retro színház, inota
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Programajánlók, közérdekû információk
KrÚDY GYUla VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Váradi Károly fotóművész Ciprusi hangula-

tok című fotókiállítása 16-áig.
FODOr sÁra tÁJHÁZ
Várpalota, Jókai utca
12-én 16 óra Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony ünnepe és Bálint-napi játszóház
Jó sZereNCsét MűVelŐDésI KÖZPONt
Várpalota, Szent István u.
19-én 15–18.30-ig Farsangi alakoskodás, 

élőzenés gyermek táncház a Cserregő 
Néptáncegyüttes szervezésében

INOtaI KÖZÖsséGI HÁZ
Inota, Radnóti utca
15-én 16 órakor 2000 év emlékei Inotán 

fotókiállítás – Inotai Helytörténeti 
Egyesület

16-án 15 órakor az Inotai Nyugdíjas Klub 
hagyományőrző tollfosztása

HeMO
Várpalota, Mandulás
12-éig A Honvéd Kulturális Egyesület Bük-

kösi Gábor Katonai Képzőművészeti Stú-
dió kiállítása

31-éig 2011. év kiemelt honvédségi évfor-
dulói. Állandó kiállítás.

Február 15–március 5-ig Oláh Zoltán veszp-
rémi autodidakta festő jótékonysági 
festménykiállítása a rákkutatás támoga-
tására.  A kiállítás megnyitója: 16.30-kor

NaGY GYUla GalérIa
Várpalota, Szent István u. 3.
14-én 15 órakor Végvári reneszánsz – Ba-

lassi Bálint és kora. A kor bemutatása, 
Balassi élete és költészete, versmon-
dás, bajusztörténeti elõadás, táncház, 
borkostolás-borbemutató.

VÁrPalOtaI IFJÚsÁGI HÁZ
Várpalota, Tési út 3/B. 
10-én 16 óra Hogyan segítsünk a betege-

ken? Kötetlen beszélgetés a betegek vi-
lágnapja alkalmából 

11-ig (péntekenként 16 órától) Minden, ami 
farsang – farsangi előkészületek, jel-
mezkészítés

16-én 16 órakor Bálint-napi verselés
17-én 16 órakor Mit tudunk Jókai Mórról? 

Filmvetítés, játékos kvíz az Aranyember 
című mű kapcsán

23-én 16 órakor Asztalos legényből festő – 
Memóriajáték, puzzle Munkácsy Mihály 
életútja és művei kapcsán

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
12-én 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–Győr bajno-

ki kézilabda-mérkőzés
13-án és 20-án városi kispályás labdarúgó-

bajnokság mérkőzései

Hozzávalók 4 fõre: 8 szelet ser-
téskaraj, 1/2 kg savanyú káposz-
ta, 25 dkg szalonna, 1 szál csípős, 
félszáraz kolbász, 60 dkg krumpli, 
2 alma, 2 paradicsom-paprika, 4 
fej hagyma, fél dl olaj, só

Elkészítés: Az almát, a krump-
lit, a hagymát, a paprikát duci 
gerezdekre vágjuk, a kolbászt ka-
rikázzuk, a szalonnát nagyon vé-
konyra szeljük (én szeleteltet ve-

szek). A tepsi közepét kirakjuk a 
szalonnával. Ráfektetjük a hús-
szeleteket, arra a káposzta fe-
lét. Kirakjuk a kolbászkarikákkal, 
rátesszük a káposzta másik felét 
és beborítjuk szalonnacsíkokkal. 
Körérakjuk a krumpli, hagyma, 
paprika és alma gerezdeket, meg-
sózzuk és olajjal locsoljuk. Forró 
sütőbe téve, közepes állásnál las-
san sütjük, hogy jól összeérjenek 
az ízek, azaz lassan piruljon.

– A magyar emberevés közben nem beszél.

– Jó napot, zöldséges bácsi! Sütőtök van?
– Ne tegezz! Egyébként villanytűzhelyünk van.

recept(t)úra

Humorzsák

savanyúkáposztás karaj

Foci a  színházban
Február 19.: aranycsapat musical

Február 25.: sóska, sült krumpli

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

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

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

A várpalotai Thuri György Gimnázium
felvételt hirdet 8. osztályos tanulók számára

a következõ képzésekre:

o   Nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzés; 
tagozatkód: 03

o   Négy évfolyamos gimnázium 
Általános tagozat; tagozatkód: 01 
 Emelt óraszámú rajz és vizuális-kultúra 
képzés; tagozatkód: 02

Érdeklõdni az iskola címén lehet:
8100 Várpalota Szent Imre út. 9. 

Telefonszám: 88-472-991

Gastroker Alapítványi Vendéglátóipari, 
Kereskedelmi Szakközép- és Szakiskola
Folyamatosan indítja térítésmentes nappali tagozatos 

képzéseit

Érettségi után 
 kereskedô (kereskedelmi technikus)
 vendéglôs (vendéglátó technikus)

+szakács (kettôs képesítés)

10. osztály után 
 szakács
 pincér

Minden érettségizõt és 10. osztályt végzett érdeklõdõt szeretettel várunk.

Jelentkezni lehet személyesen az iskola titkárságán: 8200 Veszprém, 
Cholnoky Jenõ u. 21. vagy telefonon: 06 (88) 442-276, Vizl Lõrincnénél 

vagy honlapunkon: www.gastrokeriskola.hu

Jelentkezési határidõ: 2011. április 30.

„ T É R J  B E  H O Z Z Á N K  V Á N D O R ”
Kolping Katolikus Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium
8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 E-mail: kolping@kolpingpet.hu
OM azonosító: 100522, Igazgató: Fodor Tamás

2 0 1 1 / 2 0 1 2 .  T a N É V  i N D u l ó  K É p Z É s E i N K :
Képzésünkbe való bekerülés lényeges eleme, hogy nem a kizáró okokra, hanem a pozitív 
szemléletre, a diagnózisra és egyéni támogatásra kerül a hangsúly.
I. Szakiskola (9. 10. osztály)
II. OKJ képzések (2 éves)

Bútorasztalos, fa- és bútoripari gépszerelő, szakács, gyorséttermi és ételeladó, pincér, 
virágbolti eladó, virágkötő,- berendező, virágkereskedő, szobafestő-mázoló- és tapétá-
zó, szobafestő, kőműves,  bőrtárgykészítő, női szabó, csecsemő és gyermekruhakészítő, 
lakástexilvarró, állatgondozó.

III. Szakmai előkészítő
15 év felett 8 osztállyal rendelkező fiataloknak (1 év)

IV. Felzárkóztató képzés
15 év felett 8 osztállyal nem rendelkezőeknek (1 vagy 2 év)

tovább, tanulni!
Mi legyek? Hová menjek to-

vábbtanulni? – vetődik fel a vég-
zős diákokban egyre sürgetőbben 
a kérdés. És bizony nem könnyű a 
válasz. Vannak olyanok, akik már 
kis koruktól kezdve tudják, hogy 
milyen szakmát, hivatást válasz-
tanak. Ők vannak kisebbségben. 
A legtöbb diáknak nemhogy hato-
dik-hetedik táján nem dereng va-
lami kép a jövőt illetően, de még 
nyolcadikban is hasonló a helyzet. 
Elképzelés sincs, pedig választék 
van rendesen. S ha nem megfele-
lően dönt a nebuló vagy a család, 
akkor jó esetben is egy-két év ve-
szendőbe megy, amíg rátalál az 
igazán megfelelő foglalkozásra.  A 
választás egész életre kihathat. 

Ha a diáknak van elképzelé-
se a pályájáról, s ahhoz felsőfokú 

végzettség szükséges, természete-
sen gimnáziumba megy, hogy ott 
felvértezze magát olyan tudással, 
amely  elegendő ahhoz, hogy a fő-
iskolai/egyetemi felvételit sikerrel 
vegye. A várpalotai Thuri György 
Gimnáziumban például a nyelvi elő-
készítő évfolyammal induló közép-
iskolai képzés jó felvezetés a felső-
fokú tanulmányokhoz. De akkor is 
ajánlható a gimi, ha még nincs ki-
forrott célja a diáknak, mert négy 
évvel halaszthatja a pályaválasz-
tás kérdését, s addig képességeit is 
fejlesztheti. Ezt a célt is szolgálja 
az emelt óraszámú rajz- és vizuális-
kultúra-képzés. A Képesség- és Te-
hetségfejlesztő Magániskola is se-
gíti a tanulót abban, hogy képes-
ségének és tehetségének megfele-
lő képzést kapjon a fiatal, valamint 

hogy az előbb említett adottságok 
felszínre kerüljenek, és kiteljesed-
jenek. Ehhez segít egyrészt a nyel-
vi előkészítő, a dráma emelt szin-
tű, számítástechnika emelt szintű 
képzés. 

A felsőoktatásra koncentrált vi-
lágunkban egyre nagyobb becsüle-
te, tisztelete van egy-egy jó szak-
embernek, nagyon helyesen.  A 
magániskola ebben is partner: Töb-
bek között a következő OKJ-s szak-
képzések megszerzésével teszi le-
hetővé mindezt: irodai asszisztens, 
élelmiszer- és vegyiáru-eladó.

Valóban, a felsőfokú végzett-
ség még nem feltétlen belépő-
jegy a boldoguláshoz, s ezt már 
sokan felismerték. A Balaton-Ba-
kony régióban az idegenforgalom 
meghatározó gazdasági szektor, s 

az ebben való elhelyezkedés biz-
tos kenyeret nyújt. A Gastroker 
szakközép- és szakiskolában 
kereskedelmi-vendéglátó-ipar i 
végzettséget szerezhet a  fiatal 
érettségi  vagy tizedik osztály 
után. A Kolping Katolikus Szakis-
kola Speciális Szakiskola és Kollé-
gium valóban speciális képzéssel 
segíti a munka világába igyekvő 
fiatalt: például nemcsak szakké-
pesítést ad többféle szakmára, de 
felzárkóztató képzést is  nyújt a 
15 év feletti nyolc osztállyal nem 
rendelkezőeknek, megadva így 
számukra is az esélyt. 

Nem könnyű a választás, s a 
döntést tovább nem szabad halo-
gatni. S ahogyan igaz a latin mon-
dás:  hajózni muszáj, úgy e koré is: 
tanulni muszáj.
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Villanyoszlopnak tolatott, majd elhajtott
A pétfürdői Wimmer Trans biztonsági őre tett bejelentést január 24-

én késő este, mert a telephely mellett lévő parkolóban egy egy bordó 
fülkés, szürke ponyvás járműszerelvény nekitolatott egy villanyoszlop-
nak, mely rádőlt a telephely kerítésére, leszakítva azt. A sofőr miután 
ezt észrevette, megállt, kiszállt, majd minden további intézkedés nélkül 
elhajtott.  

Hiszékenyek idősekre csaptak le  
az ál-e.on-osok

Alig két héttel ezelőtt egy 77 éves hölgyet károsítottak meg ismeret-
len tettesek, akkor önkormányzat által küldött adományra hivatkozva. 
Január 26-án szintén egy idős házaspár esett áldozatául az E.on mun-
katársainak magukat kiadó elkövetőknek. Egy 85 éves férfihoz azzal az 
ürüggyel kért bebocsátást két férfi, hogy a villanyórákat kell leolvas-
niuk. 79 éves felesége gyanúsnak ítélte a férfiak jelenlétét, így meg is 
kérdezte, hogy miért épp most kívánják leolvasni a villanyóraállást, mi-
re az egyik férfi gyors és elfogadható választ adva, eloszlatta a hölgy a 
kétségeit.

A férfiak a már ismert, s jól bevált trükköt alkalmazták ahhoz, hogy 
megbizonyosodjanak az idősek által tartott készpénz hollétéről, és 11 
ezer forint visszafizetésének tényét közölve a húszezer forintot adtak át, 
melyből a visszajáró kilencezer forintot az idős nő a nyugdíjukat tartal-
mazó zacskóból fizette ki. Mivel az elkövetők előtt már ismert volt, hogy 
nagyobb összeg áll az idős pár rendelkezésére, a fürdőszobában lévő boj-
ler megtekintését is fontosnak vélték, melynél jelen volt a házaspár, ez 
idő alatt egyikük a 144 ezer forint készpénzt észrevétlenül eltette. Mi-
vel a nyugdíjasoknak semmi jövedelmük nem maradt, a következő pos-
tai utalás pedig közel egy hónap múlva esedékes, a rendőrség azonnali 
pénzügyi segély formájában áldozatsegítő szolgáltatást nyújtottunk ré-
szükre. Az ismeretlen tettesek ellen kisebb értékre elkövetett lopás vét-
sége miatt büntetőeljárás indult.

lopott fűben-fában lenne az orvosság?
Szabálysértési eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki január 28-án 

éjjel a Tési úton található ifjúsági ház utcafront felőli ablaküvegét meg-
rongálta. Ugyancsak szabálysértési eljárás indítottak egy 78 éves várpa-
lotai férfi ellen is, aki február 3-án, a kora délutáni órában a Péti úton, 
a vasúti töltés tövében fát vágott ki. 

Csúnya véget ért a romantikus este
Aggódó berhidai anyuka kért rendőri segítséget február 3-án éjjel, 

mert 13 éves lánya nem ment haza, feltételezése szerint a lány szerel-
mével töltötte az időt. Az ügyben folytatott adatgyűjtés során a járőrök 
észleltek két, Berhida belterületén a Dankó P. és a Magyar Ifjúság út ke-
reszteződésében az út mellett összetört személygépkocsit. A helyszínen 
kiderült, hogy egy szabályosan közlekedő Opel – melyben hárman utaz-
tak – hajtott bele fékezés nélkül a négy utast, köztük a szerelmespárt is 
rejtő kocsiba. Az Opel 25 éves berhidai vezetője életveszélyes sérülése-
ket szenvedett, rajta kívül még hat sérültje van az esetnek, három súlyos 
és három könnyebb sérülttel.  Arról, hogy a szerelmeseket szállító autót 
ki vezette, és miért hagyták figyelmen kívül a közlekedési szabályokat, 
a rendőri eljárás keretében kell számot adniuk.

eltűnt nőt találtak
Helikopterrel szállították kórházba életveszélyes állapotban azt a kö-

zépkorú nőt, aki napokkal korábban tűnt el otthonából. Családtagjai a 
Szélhelyi-tó melletti bozótosban találtak rá  eszméletlen állapotban.   
 BalÁZs KIttI

rendőrségi hírek

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

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

Töltse nálunk 
a március 15-i hosszú hétvégét!

Töltse nálunk 
a március 15-i hosszú hétvégét!

2. számú gyermekháziorvosi körzet 
rendelési ideje:

	 Hétfő:	 12–16	óráig
	 Kedd:	 8.30–11.30	óráig
	 Szerda:	 12–15	óráig
	 Csütörtök:	 8.30–11.30	óráig
	 Péntek:	 páros	hét:	8.30–11.30	óráig
	 	 páratlan	hét:	12–15	óráig

tanácsadás	a	régi	kórházban	szerda:	8-11	óráig.

Rendel: dr. resch gabriella
Elérhetőségek:	20/465-4594,	88/781-925
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Fotók 
női szemmel

Nagyszabású rendezvényen 
került bemutatásra február 4-én 
a Várpalotai Írisz Nőegyesület Fo-
tózz női szemmel és Szó-kép pá-
lyázatára beérkezett pályamű-
vekből készült CD, mely találó-
an a Szó-kép női szemmel címet 
kapta. A program kezdetén Tör-
zsök Károlyné egyesületi vezető 
köszöntötte a nagy létszámú kö-
zönséget a Jó Szerencsét Műve-
lődési Központ dr. Szíj Rezső-ka-
maratermében, majd a Vásárhelyi 
András Tagiskola műsorát hallhat-
tuk Schwarzingerné Köveskúti Zi-
ta vezénylésével. Ezt követően a 
kivetítőn láthattunk lenyűgöző 
tájképeket, megragadó művészi 
fotókat és életképeket, miközben 
Volekné Temesi Zsuzsanna részle-
tesen bemutatta és méltatta a be-
érkezett pályaműveket, emellett 

a pályázók életébe is röviden be-
pillantást nyerhettünk. A fotó- és 
irodalmi kiadvány alkotói között 
szerepel többek között Kovács Sa-
rolta, Hegedűs Sarolta pedagó-
gus, Ihász Kovács Éva, M. Mester 
Katalin, Simek Valé ria, Tihanyiné 
Bálint Zsuzsa és a szarkasz tikus, 
humoros stílusú Soós Ferencné. 

A szebbnél szebb versekből 
és prózai művekből később a Ké-
pesség- és Tehetségfejlesztő Ma-
gániskola művészeti tagozatának 
köszönhetően hallhattunk egy 
csokorral Hargitai Rita felkészí-
tő tanáruknak köszönhetően. A 
rendezvény végén minden alko-
tó megkapta az egyesület CD ki-
adványát, melyet Deák Istvánné 
és Sipos Tamásné alelnökök ad-
tak át.

B. K.

adomány a mentőknek
December másodikai lapszá-

munkban közöltünk egy interjút 
Meszlényi Norbert állomásveze-
tő mentőtiszttel, aki az esetkocsi 
téli gumival való felszerelése ér-
dekében kérte a vállalkozókat, 
támogassák a Veszprém Megyei 
Mentőszervezet 04 Alapítványán 
keresztül a Várpalotai Mentőállo-
mást. A segítség nem sokáig vára-
tott magára. 

Az alapítvány hagyományosan 
február elején tartotta műszer-
átadó ünnepségét. A Zonta Klub 
tavaly év végi koncertjének bevé-
teléből, adó 1%-os felajánlások-
ból, valamint önkormányzati, ci-

vil és céges adományokból vásá-
rolt korszerű műszerek és eszkö-
zök – félautomata defibrillátorok, 
ultrahangos gyógyszerporlasztók, 
intraosszeális belövők – átadásá-
ra került sor, melyekből minden 
megyebeli mentőállomás része-
sült. A várpalotai mentők két da-
rab ultrahangos gyógyszerpor-
lasztót és tíz darab BIG-et vehet-
tek át. A decemberi felhívás ha-
tására az ünnepség keretén belül 
négy darab felnire szerelt téli gu-
mival is megajándékozták a vár-
palotai mentőállomást.

BalÁZs KIttI

CIVIl sZerVeZeteK, FIGYeleM!
1% felajánlásával kapcsolatos hirdetéseiket 

15% kedvezménnyel helyezhetik el a Palotai Hírnök hasábjain!

30/260-1208

5% KEDVEZMÉNY
MÁRCIUS 15-IG

– közüzemi dolgozóknak dolgozói kártya
– Emberke Egyesület tagjainak egyesületi kártya

– nyugdíjasoknak nyugdíjasszelvény
– Csupaszív nagycsaládos egyesület NOL-kártya

felmutatásával.

Termékek: FABRIKETT, TÛZIFA, SZÉN
Ingyenes házhoz szállítás 

Várpalota, Inota, Pétfürdõ, Õsi, Öskü, 
Berhida területén.

Várpalota, Fehérvári út 7. (a Közüzemi Kft. területén)
Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-12 óráig

Telefon: 06 (20) 490-5081

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
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Könnyûzenei lexikon

Rázva és keverve – ez a mottója a nem oly régen alakult 
bulizenekarnak. Az Alkoss egy zenekart receptje  így kezdő-
dik: Hozzávalók: Lukács Ferenc – ének, gitár (ex-Spóra, ex-Blues 
Karaván, ex-Hátsó Gondolat), Mátrai Balázs – gitár, vokál (ex-
Új Nap, ex-Gate, ex-Lohonyai Zoltán és Zenekara, ex-Smarts 
Rockets, ex-Hátsó Gondolat), Németh Árpád – dob, vokál (ex-
D’mon, ex-Force, ex-Hátsó Gondolat), Simon Péter – billentyűk 
(ex-Roxity, Remains Silence), Zelézi Lajos – basszusgitáros (ex-
Without Face, ex-Spóra, ex-vad Fruttik, ex-El Nino, ex-Smarts 
Rockets, Lohonyai Zoltán és Zenekara, Hátsó Gondolat, Wet 
Wood, Farkasok stb.) 

A Hátsó Gondolatban összetalálkozott öt ember, s megfogal-
mazódott, kikristályosodott bennük az üzenet, amely szerint „a 
zene által  kiteljesedést adjunk annak, aki boldog, örömöt an-
nak, aki szomorú, a hétköznapokat ünnepivé, az ünnepeket ma-
radandó élménnyé tesszük. Segítünk felülemelkedni gondokon, 
és hozzájárulunk az emberek közötti kapcsolatokhoz.” Ezen cél 
megvalósításáért jött létre a TourMiX (TMX). Az ismert és elis-
mert buli- és partizenekarrá váláshoz minden adott: az elgondo-
lás, a megfelelő megszólaláshoz a technikai háttér és a tudás, no 
meg a repertoár. Csak feldolgozásokat játszanak, s nem is akár-
milyeneket, hanem kizárólag nagy slágereket (a teljes felsorolás 
igénye nélkül): az Omegától a Gyöngyhajú lányt, a Petróleum-
lámpát, a Back II Black/Máté Pétertől a Zene nélkül mit érek ént, 
a KFT.-től a Balatoni nyárt, Demjéntől az El kell hogy engedjet, A 
Beatricétől a Pancsoló kisleányt, a Napoleon Boulevardtól a Jú-
lia nem akar a földön járni című nótát. De a Tankcsapda, na és 
Gedeon bácsi, a nők bálványa is betoppanhat a buliba/partiba, 
ha olyan lesz a hőfok… 

Rázva és keverve: bulizós, táncolós (shake) zenét ígér és ad a 
TourMiX. A sláger és a keményebb, de dallamos hangzásvilág ke-
veredik koncertjükön, bulijukon, mindig a közönség igénye/ked-
ve szerint. Ha rázva – rázva, ha keverve – keverve, avagy mind-
kettő, ha arra van igény. 

Március 18-án Várpalotán a Kastélydomb étterembe  teszi át  
a TourMiX zenekar a shake-helyét.

Ott aztán rázhat vagy/és keverhet mindenki kedve szerint.

Tagok
Lukács Ferenc – ének, gitár 
Mátrai Balázs  –   gitár, vokál 
Németh Árpád – dob, vokál 
Simon Péter – billentyűk 
Zelézi Lajos – basszusgitáros

tourMiX

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

A Várpalotai Közüzemi Kft. bérbe kívánja adni az alábbi lakás célú ingatlant:

Várpalota, Liliom u. 2. IV. 13. szám alatt található 517/7/A/13 hrsz.-ú 85 m2-es, 
3 és fél szobás összkomfortos lakást. A lakás bérbeadásának pályázati biztosíték 
összege: 48 365 Ft.

A Várpalotai Közüzemi Kft. pályázat útján bérbe kívánja adni az alábbi nem lakás célú  
ingatlanokat:

1.)  Várpalota, Gárdonyi G. u. 41. szám alatt található 108/A/2 hrsz.-ú 59 m2-es pin-
ceraktár helyiséget. A helyiségrész a belvárosban található. A helyiség bérbeadása: 
raktározás céljára. A pályázati biztosíték: 18 526 Ft + 25% áfa, összesen: 23 158 Ft.

2.)  Várpalota, Táncsics u. 11. szám alatti 41  hrsz-ú helyiség 182 m2-es. üzletrészét. 
Az üzletrész a belvárosban található, a homlokzata a Hunyadi Mátyás téren álló Thuri 
várra néz. A helyiség bérbeadása: színvonalas vendéglátó egység kialakítás és üze-
meltetés és/ vagy kereskedelmi tevékenység céljára. A pályázati biztosíték összege: 
317 408 Ft + 25% áfa, összesen: 396 760 Ft.

3.)  Várpalota, Újlaky u. 8. szám alatt található 190/2/A/20 hrsz.-ú  74 m2-es üzletrészét. 
Az üzletrész a belvárosban található, a homlokzata a Hunyadi Mátyás téren álló Thuri 
várra néz. A helyiség bérbeadása: kereskedelmi és/vagy szolgáltatási tevékenység 
céljára. A pályázati biztosíték összege: 129 056 Ft + 25% áfa, összesen: 161 320 Ft.

4.)  Várpalota, Újlaky u. 8. szám alatt található 190/2/A/20 hrsz.-ú 54 m2-es alagsori he-
lyiségrészét. A helyiségrész a belvárosban található, a homlokzata a Hunyadi Mátyás 
téren álló Thuri várra néz. A helyiség bérbeadása: szolgáltatási és/vagy irodai tevékeny-
ség céljára. A pályázati biztosíték összege: 72 522 Ft + 25% áfa, összesen: 90 653 Ft.

5.)  Várpalota, Mátyás K. u. 3. szám alatt található 595/4/A/48, hrsz.-ú, 13 m2-es  helyi-
séget és a hozzá tartozó 595/4/A/46 hrsz.-ú, 4 m2-es, vizesblokk helyiségét. Össze-
sen: 17 m2. A helyiség bérbeadása: irodai vagy egyéb tevékenység céljára. A pályá-
zati biztosíték összege: 7650 Ft + 25% áfa, összesen: 9563 Ft.

A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Várpalotai Közüzemi Kft. (Várpalota, Fehérvá-
ri u. 7.) Ingatlankezelés irodája, 2011. március 7-én 12 óráig.
A pályázati tárgyalás helye, ideje: Várpalotai Közüzemi Kft. I. emeleti tanácsterme, 2011. 
március 7-én 14 óra.
A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az 
ingatlanra vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: 
Várpalotai Közüzemi Kft. Ingatlankezelési irodájában 2011. 
február 25-tól kezdődően 10 000 Ft. ellenében. (Telefon: 
88/592-119). A nyilvános pályázat előtt a helyiségek megte-
kinthetők 2011.február 24-én a pályázati kiírásban rögzített 
időpontokban.

A részletes pályázati kiírás megtalálható: 
www. varpalota.hu és www. vpkozuzem.hu honlapon.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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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 február 24-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: február 19. 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Pétfürdôn az Ösküi úton, aszfaltozott út mellett, 
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.: 30/259-8142

Adója 1%-át felajánlhatja a 
Palotai turul társaságnak!

Adószám: 19381284-1-19
Számlaszám: 73900212-

11068109

Veterán motor-
kerékpárokat 

vásárolnék

Tel.: 30/259-8142

0–24 órás ügyelet: 
06 (30) 385-6206

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

Ingatlan
Inotán családi ház rendezett telekkel el-

adó. Érd.: 70/370-3018
eladó 4 szobás családi ház a Kastélydomb 

utcában. A fűtés gáz és vegyes ka-
zán, alagsor, pince, présház, garázs. 
30/997-4675, 88/371-888

Várpalota-Inota Baglyas szőlőhegyen 500 
nöl telek présházzal, pincével, teljes 
felszereléssel eladó. Telken kordonos 
szőlő, gyümölcsfák. Érd.: 88/785-331

Várpalotán a Rákóczi úton 54 nm-es 2 
szobás magasföldszinti nagy erkélyes, 
hőmennyiségmérős panellakás eladó. 
Érd.: 30/346-1670

Választhatóan 600 nm vagy 700 nm építé-
si telek a Május 1. u. elején, 5 percre 
gyalog a vártól, eladó. 30/997-4675, 
88/371-888

Bakonynánán 1200 nm kétgenerációs 140 
nm családi ház eladó. (Külön bejá-
rat, fűtésrendszer, vizesblokk.) Érd.: 
20/404-5512

Várpalotán sürgősen eladó erkélyes gar-
zon a buszpályaudvarnál, esetleg ki-
adó. Érd.: 30/616-0474 

Újpesten udvarban lévő sorgarázs egyike 
olcsón eladó vagy kiadó. Befektetés-
nek is jó. 88/788-829

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

eladó 600 nöl kordonos és hagyományos 
művelésű szőlő pincével Berhidán. 
Érd.: 30/255-6813.

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

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

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

Munkát vállal
Munkájára igényes, megbízható fiatal nő 

rendszeres vagy alkalmi takarítást, 
idős- vagy betegápolást vállal. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 30/390-2789

autó
eladó Opel Kadett benzines 1.3-as 5 ajtós 

85-ös évjáratú 2012 júniusig érvényes 
műszakival. Érd.: 15-19 óra között 
20/916-2160

Vegyes
Hagyatékot, régi bútort, paraszti, polgári 

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

CO-hegesztőket felveszek, éves állás! 
30/538-6668

Mérlegképes könyvelői végzettséggel vál-
lalom magánszemélyek adóbevallásának 
elkészítését (2000 Ft/db). Tel: 
0620/285-9941"

3 elemből álló fehér színű vitrines kony-
habútor  reális áron eladó. Érdeklődni 
lehet 30/3210-199 telefonszámon.

Pannonia motorkerékpár és alkatrészeit 
keresem megvételre. Például Bakony 
műves gyújtásokat, lámpákat, kap-
csolókat. Minden érdekel. Kiss Kálmán 
gyűjtő. 20/442-7303

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!

SÓBARLANG TERÁPIA
680 Ft/alk.–960 Ft/alk. BÉRLETEK

Asztmára, légúti allergiára, 
légcsőhurutra.

SÓKRISTÁLY STÚDIÓ
Várpalota, Zichy u. 2. 30/931-95-75

Várpalota,
Gárdonyi G. u. 36/A

FÁTYOL 
VIRÁGÜZLET

FÁTYOL 
VIRÁGÜZLET

Várpalota, Szent Imre u. 11.
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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

Ajándékutalvány  · Farsangra arcfestés

többre vagyunk képesek!
a Várpalotai Bányász férfi felnőtt 
kézilabdacsapata a várakozásokat 
alul teljesítve a tizenegyedik he-
lyen fejezte be az őszi szezont az 
NB I/B Nyugat csoportjában. a 10. 
forduló után lemondott török la-
jos. az utolsó három találkozóra 
szoboszlai István vállalta el a fel-
kérést, a megbízatása azonban nem 
ért véget a Pler II. elleni mérkő-
zéssel. Őt kérdeztük a hétvégén 
kezdődő tavaszi szezon előtt.

– Az utolsó őszi mérkőzés után 
gondolta volna, hogy tavasszal is ön 
irányítja a csapatot?

– Nem. Úgy egyeztünk meg a 
vezetőkkel, hogy hoznak megfelelő 
szakembert, és csak abban az eset-
ben maradok, ha ez meghiúsul. Két 
szakedzővel folytak tárgyalások, az 
egyikkel anyagiak, a másikkal élő 
szerződése miatt hiúsult meg a szer-
ződés. Személy szerint nagy meg-
tiszteltetésnek tartom az N BI/B-
ben való edzősködést, ám tudni kell, 
hogy nekem van egy kis csapatom 
is, napi edzésekkel. Emiatt kicsit fé-
lek is, na nem a feladattól, hanem 
hogy elfáradok, mert mindkét be-
osztás egész embert kíván. De csi-
nálom becsülettel.

– Hogyan alakult a csapat felké-
szülése?

– Január 3-án vágtunk neki a hat-
hetes felkészülésnek. Az első négy 
hét főleg az erő és állóképesség ja-
vításáról szólt. Amikor ugyanis át-
vettem a csapatot, nemcsak fejben, 
de erőnlétben is lemaradást véltem 
felfedezni. A játékosok az edzéseken 

nagyon keményen dolgoztak, nagyon 
kevés hiányzás volt  és betegség sem 
hátráltatott minket. Az utolsó két 
hétben már a játék került előtérbe, 
úgy gondolom, hogy kicsit fel kell 
gyorsítanunk a játékunkat. Összesen 
nyolc edzőmeccset játszottunk. 

– Milyen változások történtek a 
játékoskeretben?

– Méreg Bálint és Simon Kornél 
ment el tőlünk, a távozás az ő dön-
tésük volt, korrekten váltunk el egy-
mástól. Bálint szíve biztos hiányozni 
fog. Kornél a több játéklehetőség mi-
att Ajkára igazolt, neki is köszönettel 
tartozunk, az elmúlt tíz évben sokat 
tett a várpalotai kézilabdáért. Öröm-
teli ugyanakkor, hogy érkezett Kovács 
János kapus a PLER együttesétől, ve-
le egyértelműen előrébb vagyunk, va-
lamint visszatért Tolnai Péter jobb-
szélső. Ugyanakkor nagyon-nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy a 14 em-
berből tízen várpalotaiak, példát mu-
tatva ezzel a helyi ifjúságnak is.

– A kiesés ellen fog küzdeni a csa-
pat?

– A mi csapatunk jóval többre 
képes, mint amit eddig mutatott. 

Meggyőződésem, hogy az együttes-
nek a tudása és a játékosállomány 
alapján a középmezőnyben a helye. 
Ami a hiányosságunk, hogy hiány-
zik egy olyan ember, aki a kritikus 
pillanatokban kisegíti a csapatot. 
Védekezésben ez most megoldódni 
látszik Kovács Jani személyében, tá-
madásban viszont fel kell nőnie va-
lakinek a feladathoz. Ha megfontol-
tabbak vagyunk, már ősszel is több 
pontot gyűjtöttünk volna. Tavasszal 
tizenhárom pont kell ahhoz, hogy 
elérjük céljainkat. Itthon pedig min-
den meccsünket meg kell nyernünk.

– Hét mérkőzés óta nyeretlen a 
csapat. Az első tavaszi fordulóban a 
második helyen álló Győr érkezik Pa-
lotára, majd két idegenbeli találkozó 
következik. Mikor fog megszakadni a 
negatív sorozat?

– Nagyon nehéz a sorsolásunk. A 
Győr most kicsit gyengült, itthon lel-
kes, pontos játékkal megverhetők. 
Nagy atádon még sosem győztünk, a 
Tököl játéka pedig attól függ, hogy a 
kubai Savon milyen napot fog ki. Ezen 
a három találkozón három ponttal már 
elégedett lennék. BérCZes VIKtOr

a VBsK tavaszi bajnoki mérkőzései:

02. 12.  18.00   VBSK–Győr
02. 19.  16.00   Tököl–VBSK
02. 26.  18.00   Rinyamenti KC–VBSK
03. 05.  18.00   VBSK–Kalocsa
03. 20.  17.00   Vác–VBSK
03. 26.  18.00   VBSK–Alba Regia
04. 02.  18.00   Tata–VBSK
04. 09.  18.00   VBSK–Százhalombatta
04. 23.  17.00   Komló–VBSK
04. 30.  18.00   VBSK–Szentendre
05. 07.  18.00   Ajka–VBSK
05. 14.  18.00   VBSK–Dunaferr II.
05. 22.  18.00   PLER II.–VBSK

szoboszlai isTván

Hullámzó 
teljesítmény

Várpalota–Kodolányi 80:58
Várpalota: Valkó 9, Kiss, Fehér 

2, Bota 4, Soós, Daruság 2, Fodor 
11, Bacsárdi 6, Perger 12, Hosz-
szú 12, Szabó 11/9, Molnár 11/3. 
Edző: Soós Balázs.

Soós Balázs: – Az első perctől 
kezdve vezettünk, a 3. negyed-
ben 20 pontos különbségnél fel-
engedett a védelmünk, magunkra 
húztuk az ellenfelet, de a negye-
dik negyedet magabiztosan hoz-
va végül megnyertük a mérkőzést, 
átvéve ezzel a vezetést a bajnoki 
tabellán.

Várpalota–Fehérvár 92:50
Várpalota: Bátor 16, Rácz 8, 

Bota 3, Soós 8, Daruság 8, Fodor 
10, Bacsárdi 4, Hosszú 12, Jakab 
2, Szabó 3/3, Molnár 10, Fehér 8.

A találkozó után Soós Balázs 
elmondta, hogy papírforma győ-
zelem született a mérkőzésen, 
mely találkozót a másnapi Duna-
újváros elleni mérkőzés főpróbájá-
nak tekintettek, és melyen lehe-
tőséget kaptak a fiatalok is, Jakab 
és Fehér személyében.

Dunaújváros–Várpalota 87:66
– Megilletődötten kezdtünk az 

első negyedben, a Dunaújváros 
ránk erőltette az akaratát, kiha-
gyott helyzetek, elrontott zicce-
rek tarkították a mérkőzést, ilyen 
jó csapat ellen ezt nem engedhet-
jük meg, a hazaiak győzelme meg-
érdemelt – értékelt a palotaiak 
edzője. BéVé



www.hubertparketta.hu

Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 Nyitva: P: 9-17 óráig
Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12

féle 
laminált 
padló

FOLYAMATOS
         AKCIÓKKAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.

Erdõdy ABC 
akciós ajánlata!

Erdõdy ABC, Bakony ABC, 
Árpád ABC, Kismezõ ABC, 

Piaccsarnok

BAKONY ABC
8100 Várpalota, Bakony u. 8. 06-88/575-720

Nyitva tartás: H–P: 6.00–19.00,
Sz: 6.00–12, V: 7.00–12.00

ERDÕDY ABC
8100 Várpalota, Erdõdy u. 31. 06-88/592-101
Nyitva tartás: H–P: 6.00–19.00,
Sz: 6.00–12, V: 6.30–11.00

ÁRPÁD ABC
8100 Várpalota, Árpád utca 11. 06-88/575-395

Nyitva tartás: H–P: 6.00–18.00, Sz: 6.00–12, V: 8.00–11.30

sertés bőrös hús részek

Eh. csirkecomb faros 

régi ár 709,-

új ár 460,-/kg

régi ár 579,-

új ár 450,-/kg

Eh. csirkeszárny

sertés karaj régi

régi ár 799,-

új ár 699-/kg
Eh. csirkemell csontos

Február  11-én 
a ZSEMLE

régi ár 20,-

új ár 10,-/db
Family üdítő 
narancs, cola 2lit

Tchibo kávé 250 g

silky mosógél 
4,5lit

harcsafilé 1kg

régi ár 1299,-

új ár 999-/kg

1160,-/kg

156,-/lit30,-/lit.

Az Erdõdy és 

az Árpád ABC-ben 

Vásárláskor 5000 Ft-onként 

500 Ft-os vásárlási utalványt 

adunk ajándékba!

Az 5000 Ft-os vásárlásba nem 

számítható bele az elektronikus 

telefon egyenleg feltöltése és

a dohánytermékek.

régi ár 799,-

új ár 699-/db
régi ár 1079,-

új ár 890,-/kg

régi ár 1090,-

új ár 950,-/kg
régi ár 449,-

új ár 290-/db

régi ár 79,-

új ár 60,-/db

Február  11-én 
a ZSEMLE

Az akció 
február 
10-tõl 13-ig 
(csütörtöktõl 
vasárnapig) tart.


