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A fiatal nemzedék tagjainak 
élete ma még kicsiny csermely, 
de őszre már szélesebb folyammá 
szélesülhet, melynek örvénye meg 
nem szűnő szédület, szurdokban 
fortyog, sziklák közt csapkodva, 
szivárványt kerget a zúgók felett. 
Vagy patakjuk torkollhat széles fo-
lyóba, hogy végtelen lapályok ki-
es tájaink, sások között bolyong-
va, lidércek ringó fényeit kövesse, 
s szikkadjon a szikes lápokon. 

A végzősök őszre új környezetbe, 
iskolába kerülnek. Mert véget ért a 
pályaválasztás. Ki-ki eldönthette, 
milyen középiskolába és egyetemre 
jelentkezik. Lesznek itt majd képez-
ve új mérnökök, orvosok, jogászok, 
tanárok, tűzoltók, fogtechnikusok, 
fodrászok, autószerelők, kőműve-
sek, ácsok, szobafestők. 

S itt van a kivesző szakmák gar-
madája, amit ma már szinte sen-
ki sem választ: cipész, ernyőkészí-
tő, mészégető, kefekötő. Rosszul 
jár a kovács, a bányász, a fazekas, 
az asztalos, kosárfonó, a vándorkö-
szörűs, a kelmesfestő, a hengerész. 
Ma már alig tudja valaki, hogy mit 
csinált egykoron a bognár. Tény, 
hogy rosszul megy az üzlet. Fújtak a 
trombitásoknak, elsüllyedtek a ten-
gerészek. De nem sok jóra számít-
hatnak a romantikára fogékony va-
dakat terelő juhászok sem. Sajnos, 
ma már senki se akar paraszt, föld-
műves lenni, pedig azt olvasom az 
újságokban, hogy az élelmiszerek 
drágulnak, és egyre több ennivalóra 
lesz szüksége az emberiségnek.

Ami biztos: a felsőoktatás-
ban reform lesz. Nem arról van 

szó, hogy „az egyetemek ma ke-
vesebb jó mérnököt képeznek, 
mint régen, hanem arról, hogy 
nagyon sok rosszat is”. A felső-
oktatás minőségét ugyan ellen-
őrzik, de az egyes szakok szük-
ségességét már nem nagyon fe-
szegeti senki. A jövőben olyan 
szakemberek is lesznek, akik azt 
vizsgálják, hogy mire van szük-
ség a munkaerőpiacon. 

A felsőoktatásban továbbra is 
marad a bolognai rendszer. Az elit 
képzése továbbra is a régi nagy 
tekintélyű egyetemekre marad, a 
tervek szerint a vidéki főiskolák, 
amelyek eddig főleg munkanélkü-
lieket képeztek, kevesebb támo-
gatást kapnának. A vidéki értel-
miség képzésére persze a jövőben 
is szükség lesz, de ez csak, mint a 

nagy intézmények leányvállalata-
ként lesz lehetséges.    

Több ponton is módosul majd a 
közoktatási törvény koncepciója. 
A tanárok többségének kérésére, 
újra lehet buktatni az általános 
első osztályában. Az új koncep-
ció szerint változik az érettségi 
is. Csak az érettségizhet, aki részt 
vesz ötven óra közösségi munká-
ban. És egy jó hír a tanároknak: 
jövő év szeptemberétől életbe lép-
het a pedagóguséletpálya-modell, 
amely alapján az induló gyakorno-
ki alapbér 200 ezer forint lenne, 
ami jóval magasabb lesz, mint a 
mostani 120 ezer. Csak legyenek 
gyerekek, akiket lehet okítani, és 
legyenek munkahelyek, ahol dol-
gozni lehet!

Balassa Gellért

Vadakat terel a juhász
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Drótposta
Mikor festik újra az útburkolati jeleket a városközpontban? Például a busz-

megállónál a zebrából is csak egy csík látszik. Balesetveszélyes! 30/205-
8895

se hulladékégető, se biogázüzem, se hulladéklerakó? Mi lesz a szeméttel? 
20/775-2188

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

az új honvédelmi vezetés stra-
tégiai célkitűzése valósult meg 
azzal, hogy létrejött egy műkö-
dőképes, önkéntes tartalékos 
rendszer. a honvédelmi törvény 
módosításának megfelelően no-
vemberben és decemberben tör-
tént meg a védelmi tartalékosok 
felkészítése. Csaknem kettő-
ezer fő ennek során sajátította 
el az általános katonai ismere-
teket, valamint lőkiképzésen 
vett részt.

A Magyar Honvédség objek-
tumaiban, köztük az MH Bakony 
Harckiképző Központnál is 2011. 
január elsején önkéntes védelmi 
tartalékosok vették át az élő erős 
őrzés-védelmi feladatokat.

Az elmúlt év árvízvédelmi mun-
kálatai és a vörösiszap-katasztró-
fa során kiderült, hogy nagy szük-
ség van a tartalékosokra. 2013. 
végéig tehát a katasztrófavédel-
mi feladatokban való közreműkö-
dés képességeinek kialakítása a 

cél. A védelmi tartalék felállításá-
val a Magyar Honvédség elsősor-
ban a klasszikus területvédelmi, 
a katasztrófavédelmi, objektum-
őrzési feladatokat, illetve az úgy-
nevezett honvédségi  kritikus inf-
rastruktúra védelmét tudja haté-
konyabban végrehajtani. 

Az önkéntes védelmi tartalé-
kos állományt tehát az őrzés-vé-
delmi feladatokon túl a katasztró-
favédelmi feladatokra, valamint a 
befogadó nemzeti támogatás fel-
adataira lehet alkalmazni.

Az átalakítás célja, hogy a hon-
védelmi szempontból fontos, illetve 
fokozott védelmet igénylő objektu-
mokat katonák őrizzék. Ezáltal erő-
södik az objektumok biztonsága, 
és ezzel együtt az önkéntes védel-
mi tartalék állománya már békeidő-
szakban begyakorolja a minősített 
időszakban végrehajtandó felada-
tait. A rendszer bevezetésével fon-
tos lépést tettünk továbbá a NATO-
ban és az Európai Unióban vállalt 
kötelezettségeink teljesítésében is.

HelYesBítés
Előző számunkban helytelenül jelent meg a wolfsbergi oszt-
rák delegáció két tagjának neve. A testvérváros képviselői 
helyesen: Josef Mostögl, Ernst Spinotti.

a szerelem költője
Valentin-napon piros szívekkel, vi-
rágokkal telnek meg az üzletek, a 
lányok ajándékokat várnak a sze-
retett fiútól, az asszonyok kérdőn 
tekintenek férjeikre, ha elfeled-
keznek a szerelmesek napjáról. Mit 
kellene, hogy jelentsen ez a nap 
valójában a magyarok számára?

Erre a kérdésre kaphattak választ 
azok, akik elmentek február 14-e je-
les napján a Nagy Gyula Galériába, 
ahol Bálint-napi ünnepség zajlott. 
A főszereplő természetesen Balas-
si Bálint nagy magyar költőnk volt. 
Mihalcsik Márta közművelődési veze-
tő és a Bakonyi Poroszkálók nevében 
Csepin Péter köszöntötte a megje-
lenteket. Kőszeghy Péter irodalom-

történész elemezte szakértő előadá-
sában Balassi költészetét, összevet-
ve a köztudatban elterjedt nézeteket 
az irodalomtörténészi szemlélettel. 
A délután folyamán a Bálint-napi 
népszokások is szóba kerültek, Far-
kas Attiláné kulturális szervező jó-
voltából, valamint felhangzottak 
költemények prózában, és Kátai Zol-
tán énekmondó hangszeres előadá-
sán keresztül dalban. Többek között 
a kor bajuszviseletét ismerhette meg 
szemléletes módon a közönség Szi-
lágyi Péter, a Magyar Bajusz Társa-
ság képviseletében megtartott vetí-
téses bemutatójából. Táncra is per-
dülhettek a résztvevők az este fo-
lyamán a Cserregő Néptáncegyüttes 
tagjai vezényletével. GÁGó

Új vezető a kistérség élén
Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Tanácsa janu-
ár végén tartotta az év első ülé-
sét, melyen sor került a munka-
szervezet új vezetőjének megvá-
lasztására, Talabér Márta, Várpa-
lota polgármestere, a társulási 
tanács elnöke vezetésével. Dr. 
Döbörhegyi Csilla Edit munka-
szervezet-vezető gyermeket vár, 
így határozatlan ideig történő 
helyettesítéséről gondoskodnia 
kell a társulási tanácsnak. Négy 

pályázó jelentkezett a felhívásra, 
akiket a megjelent kistérségi pol-
gármesterek és jegyzők meghall-
gathattak és kérdéseket tehettek 
fel a munkakörről kialakított el-
képzeléseikről. A döntés ered-
ményeként dr. Gál Éva Zsuzsan-
na jogász nyerte el a bizalmat. 
Az új munkaszervezet-vezető elő-
ző munkahelyén, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság veszpré-
mi kirendeltségénél jogi előadó-
ként dolgozott.

szolgálatban 
a tartalékosok 

Kátai Zoltán éneKmondó
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az önkormányzati bál képekben
Pompásan érezhette magát az, aki a részt vett a hagyománnyá neme-
sedett önkormányzati bálon. az elmúlt hétvégi farsangi mulatságra 
érkezőket talabér Márta polgármester, Katona Csaba alpolgármester 
és Bacsárdi Valéria frakcióvezető, a Fidesz városi elnöke fogadta. a  
polgármester köszöntőjét  követően fellépett az Országos Musical 
Kurzus, a Hemo Winner Versenytánc egyesület, a Queen Dance tse.  
sztárvendég nélkül sem maradt a víg sokadalom, éjfél után Csepregi 
éva énekeltette meg a báli sereget, amely e jól sikerült rendezvé-
nyen hajnalig ropta a táncot. tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu

Ötödször is Pannónia fesztivál!
az idén is kitelepedhetnek a Cse-
ri parkerdőbe az ifjabb zenera-
jongók és veterán fesztiválozók, 
miután megszületett az egyez-
ség a városvezetés és a Pannó-
nia fesztivál szervezői között 
az ez évi jubileumi rendezvény-
ről. a képviselő-testület február 
közepén rendkívüli ülésen, zárt 
tárgyalás keretében fogadta el a 
szerződéstervezetet.

– Várpalotán kerül megrende-
zésre idén is a közel százezer em-

bert vonzó fesztivál. A Pafe kivá-
ló hírvivője városunknak, ezért is 
tartottuk fontosnak, hogy itt va-
lósuljon meg a zenei program. 
Több fordulóban folytattunk tár-
gyalásokat, amelynek eredménye-
képpen sikerült egy alapos, min-
denre kiterjedő szerződést létre-
hozni – tájékoztatott Talabér Már-
ta polgármester. A városvezetés 
igen lényegesnek tartja, hogy a 
szervező minden szükséges enge-
déllyel rendelkezzen, és pontosan 
szabályozva legyen, hogy kit mi-

lyen felelősség terhel a program 
ideje alatt. 

A szerződés többek között tar-
talmazza, hogy a szervezőnek a 
közüzemi kft. felé fennálló tarto-
zását rendeznie kell, kötelezett-
séget vállal arra, hogy legalább 
60%-os mértékben foglalkoztat 
helyi magánszemélyeket és vállal-
kozókat a rendezvény alatt, illet-
ve a tavalyi összeghez képest fél 
millió forinttal többet fizet majd 
a városnak a parkerdő bérléséért. 
– Nem lehet azonban pénzben 

kifejezni azt a népszerűsítést, 
amely szerte az országban hirde-
ti Várpalota nevét a fesztiválon 
keresztül. Vannak települések, 
amelyek sok millió forintot fizet-
nek ki különböző rendezvényekért 
magáncégek részére. A Pafe igen 
nagyszabású országos viszonylat-
ban is, nagyságát tekintve a me-
gye három legnagyobb rendezvé-
nye közé tartozik – hangsúlyozta 
a polgármester a fesztivál jelen-
tőségét.

GÁGó aNIta
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az új alkotmányról

Új fundamentum épül… (2. rész)
Az új Alkotmány várhatóan ki-

emelkedő védelemben részesíti a 
házasságot, mint a férfi és a nő 
legalapvetőbb és legtermésze-
tesebb közösségét, valamint az 
ezen alapuló családot. Az elfoga-
dott szabályozási koncepció sze-
rint az állam elsőrendű köteles-
sége – a szabadság és az alapjo-
gok mellett – a házasság és a csa-
lád védelme, tiszteletben tartása. 
Deklarálni kívánja, hogy férfiak és 
nők egyenjogúak.

A tervezet szabályozási nóvu-
ma, hogy alapvető rendelkezései 
szerint a közvagyon és a közpén-
zek rendeltetése a közérdek szol-
gálata, a közszükségletek kielégí-
tése; az állam gazdálkodószerve-
zetei pedig kötelesek a közpén-
zekkel és a saját közvagyonnal 
jogszerűen és hatékonyan gazdál-

kodni, melyért elszámolási fele-
lősséggel tartoznak majd.

Az előzetes politikai félelmek-
kel szemben a koncepció egyértel-
művé teszi, hogy az államszervezet 
meghatározó szereplői és maga a 
szervezetrendszer nem fog gyöke-
restül megváltozni. Így Magyaror-
szág államfője továbbra is a köz-
társasági elnök lesz, aki kifejezi a 
nemzet egységét és őrködik az ál-
lamszervezet demokratikus műkö-
dése felett; az államfőt – a jövő-
ben is – az Országgyűlés fogja 5 
évre megválasztani. A köztársasági 
elnök meglévő jogosítványai nem 
igényelnek alapvető változtatást. 
Új elem viszont, hogy az állam-
fő kivételesen jogosult lesz az Or-
szággyűlés feloszlatására akkor is, 
ha az súlyos bizalomvesztés okából 
előállott alkotmányossági-politikai 

válság feloldását szolgálja. Felosz-
latható lesz – részletesen körülírt 
esetben – a parlament akkor is, ha 
a költségvetés  március 31-éig sem 
születik meg, azaz akkor, ha az Or-
szággyűlés a költségvetés (tör-
vény) elfogadását önhibájából el-
mulasztotta.

A törvényhozó és alkotmányo-
zó hatalmat – a népképviselet el-
ve alapján – az új Alkotmány ha-
tálybalépése után is az Ország-
gyűlés gyakorolja majd, melynek 
szerepe és hatásköre alapvetően 
nem változik meg.

A koncepció szerint – a ha-
tályos regulációval egyezően – a 
végrehajtó hatalom élén a kor-
mány áll, amely működéséért fe-
lelős az Országgyűlésnek. Változni 
fog viszont a kormánnyal szemben 
előterjeszthető bizalmatlansági 

indítvány szabályozása, az előter-
jesztésére jogosultak számaránya. 
A közigazgatás területi egységei 
főszabályként – államszervezési 
hagyományainkat követve – fővá-
rosra, megyékre, városokra és köz-
ségekre tagozódnak; egyes szer-
vei viszont területközi egységek-
ben is megszervezhetők lesznek, 
de csak kivételes esetben, külön 
törvény alapján.

A közigazgatás egyes ágai és 
szervei közvetlenül a kormány 
vagy annak tagja irányítása alatt 
fognak működni (államigazga-
tás); a helyi önkormányzatok és a 
külön törvényen alapuló más ön-
kormányzattal rendelkező szervek 
viszont működésükben önállóak 
lesznek.

(Cikksorozatunkat folytatjuk.)
 Dr. BIta JózseF

Xhénia
– mûanyag ajtók, ablakok
– alumíniumpárkányok
– mûanyag könyöklõk
– redõnyök, reluxák
– fix és mobil szúnyoghálók
– szalagfüggönyök
– Aereco légbevezetõk
– alumíniumradiátorok
–  ingyenes felmérés 

és árajánlat-készítés

– bontás, beépítés
– helyreállítás
– radiátorszerelés
–  redõnyszerelés, redõnyjavítás
–  légbevezetõk beépítése

Szabvány méretû ablakok 
és radiátorok raktárról 
azonnal kaphatók!

Helló Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8100 Várpalota, Rákóczi u. 20.
Tel./fax: 06 (88) 471-377, 06 (88) 471-279.  Mobil: 06 (20) 967-8025, 06 (20) 919-0591
www.xhenia.hu, e-mail: hellobt@gmail.hu

mûanyag nyílászárók és 
alumínium radiátorok
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Megkérdeztük...
szokott-e 

farsangolni?

Nagy zsuzsa biztonsági őr
Egy hete volt a lányomék farsang-

ja a Várkerti Általános Iskolában. Be-
öltöztek a gyerekek, tombola, zene 
volt. A lányom jár színjátszó kör-
be, a farsangon színdarabot is elő-
adtak. Születésnapi buliban is volt 
a lányom, ahol szintén beöltöztek. 
A gyerekek nagyon szeretik ezeket a 
hagyományokat.

somogyi Péter 9. b, Faller J. sz. Isk.
Lajoskomáromban voltam az 

idén általános iskolás jelmezbá-
lon, az öcsém katonának öltözött 
be. Én a Faller középiskolába járok 
honvédelmi szakra, így tudtam neki 
ebben segíteni. A kollégiumban is 
lesz nálunk farsangi buli nemsoká-
ra, egyébként más farsangi bálban 
nem voltam.

redling laura egyetemi hallgató
Nem vagyok nagyon bulizós tí-

pus, úgyhogy semmilyen bálba 
nem megyek, így a báli szezonban 
sem. Győrbe járok egyetemre, na-
gyon időm sincs, sok a tanulni va-
lóm. Amíg gimnazista voltam, addig 
jártam farsangra, de azóta 1-2 éve, 
már nem. Abban az időben élveztem 
a farsangi bulizást.

 sz. F.

segítség vállalkozóknak
Inkubátorház kerül kialakításra 
Várpalota belvárosában, amely-
nek célja, hogy korszerű tech-
nikával felszerelt épületben, 
kedvezményes bérleti díjakkal 
és szolgáltatásokkal ideális fel-
tételeket teremtsen a helyi és 
térségi mikrovállalkozások szá-
mára, biztosítva a szükséges 
szakmai szolgáltatások hozzá-
férését.

A Várpalotai Inkubátorház fej-
lesztése című projekt keretében 
a Balatoni Invest 2001 Kft., mint 
projektgazda egy inkubátorház ki-
alakítását tervezi. A projekt nyi-
tórendezvényét február 15-én tar-
tották a Jó Szerencsét Művelődési 
Központban, amelyen Katona Csa-
ba alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Beszélt a fejlesz-
tendő épületről, amely valami-
kor pártháznak készült, majd ban-
ki szolgáltatásoknak és irodáknak 
adott helyet. Az épület történeté-
nek most újabb állomása az inku-
bátorház kialakítása, mely jelen-
tős gazdaságfejlesztő szerepet 
tölthet be a város életében. 

Ezt követően Bőr Attila, a kft. 
ügyvezetője, a projekt vezető-
je tartott előadást, amelyben is-
mertette a fejlesztés részleteit. 
Az inkubátorházat négyszintes-
re tervezték, a földszinten ala-
kítják ki az ügyfélszolgálati te-
ret, az emeleten pedig irodahelyi-
ségek lesznek. A közös tárgyaló- 
és konferenciaterem használata 
megkönnyíti a mikrovállalkozások 
helyzetét, hiszen nem kell nagy 
irodaházakat fenntartani erre a 
célra. A megvalósuló fejlesztés tu-
lajdonosa vállalja az épület fenn-
tartását, funkcióinak, tevékeny-

ségeinek ellátását, a gazdasági 
kapcsolatok élénkülését elősegítő 
tevékenységek folytatását. A fej-
lesztések során a homlokzatot és 
a tetőt teljesen szigetelik. Sor ke-
rül az akadálymentesítésre, teljes 
padlóburkolat-cserére, valamint új 
mosdóhelyiségeket terveztek. Az 
irodaház ellátja az alap infrast-
ruktúra- és irodatechnikai szolgál-
tatásokat is. A projekt a múlt év 
októberében indult, a befejezés 
pedig ez év szeptembere. A terve-
zett összköltség 294 412 050 fo-
rint, melynek közel 50%-a európai 
uniós finanszírozás. 

Bőr attila és Katona CsaBa alpolgármester BesZámolt aZ inKuBátorháZ terveiről

Kedvezőbbé válhat a hulladékkezelés
az utóbbi időben számos hul-
ladéklerakó került bezárásra uni-
ós előírások miatt, köztük a vár-
palotai is, így jelenleg székesfe-
hérvárra kell szállítani a térsé-
günkben keletkezett kommunális 
hulladékot. Kedvező megoldás 
lenne a problémára a Várpalo-
ta határában tervezett hulladék-
lerakó, mely várhatóan tíz évig 
szolgálná a térség lakosságát. 

A Bakonyi Erőmű Zrt. várpalo-
tai telephelyén, az itt található 
II. sz. zagykazetta rekultivációját 
szolgálva hulladékhasznosító telep 
létesülne, mely által csökkenhetne 
a hulladékelszállítás költsége vá-
rosunkban. A kérdéses zagykazetta 
eredetileg az Inotai Hőerőműben 
keletkezett salak-pernye tárolásá-
ra épült, melynek a belseje kráter-
szerűen üres és 25-30 méter magas 

töltés veszi körbe. A hulladékkal 
való feltöltést követően a felső zá-
ró rétegrend kialakításával és nö-
vénytelepítéssel véglegesen befe-
jeződhetne a salakdomb rekultivá-
ciója, kizárva a környezetszennye-
zést. A tervet a képviselő-testület 
február elején első olvasatban el-
fogadta. A városvezetés szeretné 
lakossági fórumokon megismerni a 
várpalotaiak véleményét. 

Az eddig megtartott tájékozta-
tókon részt vett Talabér Márta pol-
gármester, Katona Csaba alpolgár-
mester, Kovács Kálmán, a beruhá-
zó vállalat ügyvezető igazgatója, 
az előzetes hatástanulmányt ké-
szítő dr. Kovács Árpád László, aki 
előadásban bemutatta, milyen mű-
szaki feltételekkel valósulna meg 
a tervezett hulladéklerakó. Inotán 
zajlott az első fórum, amelyen a la-
kók nagy számban jelentek meg és 

kérdéseikkel igyekeztek még job-
ban tájékozódni a témában. A pa-
lotai fórum kevesebb városlakót 
mozgatott meg, viszont részt vet-
tek az Egészséges Palotáért Egye-
sület, a városszépítő  egyesület 
képviselői, akik szakértő vélemé-
nyek birtokában fejtették ki meg-
látásaikat, illetve tették fel kérdé-
seiket. Alapvetően jó ötletnek tart-
ják a zagykazetta hulladékkal való 
feltöltését, de aggódásuknak adtak 
hangot, többek között az ideszál-
lított hulladék típusát és a hosszú 
távon jelentkező esetleges veszé-
lyes következményeket illetően.

A részletes hatástanulmány 
március közepéig kerül beadásra a 
környezetvédelmi felügyelőséghez, 
ezt követően hívnak össze további 
lakossági fórumot. 

(Következő lapszámunkban rész le
te sebben olvashatnak a témáról.)  a.
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Felkerültek a szalagok
A végzős tanulók gyönyörű tán-

cával indult a Faller Jenő Szakkép-
ző Iskola idei évi szalagavató ün-
nepsége, melyet február 11-én, a 
sportcsarnokban rendezett az in-
tézmény. Bőle Károlyné igazga-
tó üdvözölte a búcsúzó diákokat. 
– Carpe diem! Ragadd meg a pil-
lanatot! Örvendj minden percnek, 
minden lehetőségnek, amit az élet 
nyújt, jóra fordítva mindazt a tu-

dást, amelyet itt kaptatok – látta el 
útravaló gondolatokkal az igazgató 
a tanulókat. Dunavölgyi Szilveszter, 
12. b-s diák is szólt a végzős ta-
nulók nevében (lásd alább), majd 
a szép hagyományt követve tűzték 
fel az osztályfőnökök a szalagokat, 
megjelölve ezzel a tanulókat az is-
kolától való búcsúzás és a tovább-
lépés szimbólumával.

tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu

Madárbarát ovi 
a tési-dombon

a szivárvány óvoda kiemelten 
fontosnak tartja a gyermekek 
környezeti nevelését, amelynek 
évek óta része a madármegfigye-
lés és -védelem is. ennek ered-
ményeként kapta meg az intéz-
mény a Madárbarát óvoda címet, 
amelyre egyaránt büszke peda-
gógus, gyermek és szülő.

Ha valaki elsétál a tési-dombi 
óvoda mellett, megnézegetheti a 
kihelyezett hangulatos madárete-
tőket, madárkalácsokat, ha sze-
rencséje van, elidőzhet a madárse-
reg látványán. A madárvédő prog-
ramban elsősorban tevékenykedő 
Barátka Lajosné és Berze Lászlóné 
óvodapedagógusok, környeze-
ti nevelők meséltek lapunknak az 
intézményben létrejött madárba-
rátságról. 2009-ben találkoztak a 
Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület felhívásával a 
Madárbarát-pályázaton való rész-
vételre. Jánosi Judit óvodavezető 
révén az éves nevelési ütemterv-
be is beépült a madárbarát tevé-
kenység.

Izgalmas szórakozás és játékos 
tanulás következett az azóta igen 
népszerűvé vált program során. A 

madárbarát-cím elnyeréséhez fel-
tétel volt, hogy folyamatosan fi-
gyeljék a madarakat, etetőket, 
itatókat helyezzenek el. Rengeteg 
ötlet merült fel az óvónők és né-
hány szülő részéről, a tapasztalat-
cserék eredményei, a madártani 
egyesülettől kapott madárkalen-
dárium javaslatai mind összeadód-
tak. Azóta is folyamatos a mada-
rak etetése, készül cinegeharang, 
madárkalács dísztökben, hálóban. 
A csoportszobákból is láthatóak a 
fákon, bokrokon megtelepedő ma-
darak, a gyerekek így napi megfi-
gyeléseket végezhetnek. Kékcin-
ke, ökörszem, pacsirta, tengelic, 
rigó repked a fák körül, de galam-
bok is érkeznek szép számmal. Já-
tékokat, kézműves foglalkozáso-
kat is szerveznek a kicsiknek: ké-
szül festéssel, barkácsolással és 
nyomdatechnikával is madárka. 

Az eredmény nem maradt el, a 
visszaküldött jelentő lap és a te-
vékenységet bizonyító fotók meg-
hozták a gyümölcsöt. Év végén el-
nyerte az intézmény a Madárba-
rát óvoda címet, amely azóta az 
ovi falán hirdeti, hogy az ide járó 
gyermekek jó ismerősei már a ma-
dárvilágnak.

a gyermeKeK sZámára iZgalmas sZóraKoZás és játéKos tanulás is a madárBarátság

Köszöntök minden kedves diáktársat, tanárokat, szülőket, meg-
hívott vendégeket. 

Az, hogy most itt vagyunk félve, megszeppenve, boldogan, 
vidáman azt jelzi, hogy elértünk egy út végére. Annak ellenére, 
hogy úgy tűnik, mintha tegnap tettük volna be a lábunkat az 
iskola kapuján, most mégis tény, végzős diákok lettünk. 

Pontosan ez az, ami miatt ma nem temetni és szomorkodni 
gyűltünk össze, sokkal inkább ünnepelni és emlékezni. 

Igen ünnepelni, dicshimnuszt zengeni az elmúlt évek ho-
mályba vesző részletei felett, az itt kötött örök barátságok, 
ezer fokon égő szerelmek, ellenségeskedések felett elmeren-
geni. 

Tudom én, a témazáró dolgozat huszadik percében nem gon-
doltuk így, de most már ne szégyelljük, hogy ily remek tanárok 
formálták gondolkodásunkat. 

De ahogy teltek múltak az évek, egyre inkább rá kellett jön-
nünk, hogy talán tényleg értünk volt sok minden. 

Fontos része volt, illetve lesz a Faller az életünknek. Arra 
kérek mindenkit, hogy bármerre jár is, büszkén vállalja, hogy 
itt töltötte középiskolai éveit. 

De elég is már a múlton merengeni, foglalkozzunk inkább 
a jövőnkkel. Az előttünk álló nagy feladattal, nevezetesen az 
érettségivel, záróvizsgákkal. 

A szótár szerint ezek azok a vizsgák, amellyel a középisko-
lások lezárják tanulmányaikat. 

Szerintem mindez csak egy rezdülés a susogó szél hátán sik-
ló sziklaszürke sirály szárnyain. 

Beszédemet rövidre zárva pedig, mindenkinek sikeres vizs-
gát kívánok, valamint ezen is túl mutató sikeres és boldog éle-
tet. 
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éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): március 8–9. 7–20 óráig szárazföldi lövészet.

Olimpiai agytorna
tízfordulós olimpiatörténeti ve-
télkedőn mérték össze tudásu-
kat Keszthely, székesfehérvár, 
Győr, tata, Várpalota, Nagykani-
zsa, esztergom és Kápolnásnyék 
diákjai február 5-én városunk-
ban. a programon négyfős csa-
patok vettek részt annak érde-
kében, hogy méltóképp öregbít-
sék az olimpia eszméjét.

A Dr. Mező Ferenc szellemi di-
ákolimpia regionális döntőjének 
a Képesség- és Tehetségfejlesz-
tő Magán Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kol-
légium konferenciaterme adott 
otthont. A regionális döntő ren-
dezője a Magyar Diáksport Szö-
vetség megbízásából a Veszprém 
Megyei Diáksport Szövetség és 
a Várpalotai Diáksport Bizott-
ság volt.

A verseny kezdetéig rendelke-
zésre álló időt nem unatkozással 
töltötték a versenyzők, mert az 
olimpiai kör egy laptop segítségé-
vel olimpiai felvételeket tett köz-
zé Novák Dezsőről, Gerevich Ala-
dárról és Csik Ferencről, valamint 
álló paravánokon kis filatéliai be-
mutatót tartottak a verseny té-
makörében. Mint később kiderült, 
a figyelmes nézők sok kérdésre 
megtalálták a választ. A zsűritag-
ok asztalánál Németh Tibor Vár-
palotai DSB-elnök, a Várpalotai 
Olimpiai Baráti Kör tagjai, Poór 
Gyula VOBK-elnök, Sztanke József 
erőemelő világbajnok, Szabó Bé-
la korábbi VBSK-elnök, labdarú-
gó, Csendes Géza, Pass László, va-
lamint a Bartos Sándor Általános 
Iskola igazgatója, Pócsik József 
foglalt helyet. A rendezvény meg-
nyitószavait Deák Istvánné iskola-
igazgató és Németh Tibor, a Városi 

Diáksport Bizottság elnöke mond-
ta el, majd Miklós László, a bará-
ti kör titkára és egyben a vetél-
kedő vezetője ismertette a szabá-
lyokat, és kiosztotta a feladatla-
pokat. Sem a versenyzőknek, sem 
a zsűritagoknak nem volt könnyű 
dolguk, a napsütéses szombati ve-
télkedő érdekes és sokrétű agy-
tornának bizonyult. A részt vevő 
iskolák diákjai nagy izgalommal 
vágtak neki a feladatmegoldás-
nak. A verseny tízfordulós volt, fő 
témái között találhattuk az 1936-
os berlini olimpiát, a 2010-es if-
júsági olimpiát és a magyar olim-
piai mozgalmat, melyek különféle 
feladatok formájában kerültek te-
rítékre. Minden forduló után érté-
kelés következett, míg a zsűri dol-
gozott, a játékvezető ismertette a 
helyes megoldásokat.

A versenyt Esztergom csapa-
ta nyerte a nagykanizsai és a ta-

tai csapat előtt. A győztesek ju-
talma az erre az alkalomra graví-
roztatott érem, oklevél és olim-
piai könyv volt minden csapattag 
részére, kísérőik egy-egy olimpiai 
könyvet kaptak. A további helye-
zettek oklevélben, kísérőik pedig 
sportfilatéliai és a város turisz-
tikai kiadványaiból összeállított 
csomagban részesültek. A vár-
palotai Képesség- és Tehetség-
fejlesztő Magán Általános Isko-
la, Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kol-
légium csapata a hetedik helyen 
végzett.

 Az első csapat automatikusan 
a február 26-i országos elődöntő-
be került, mely lehetőség valószí-
nűleg a másik két dobogós iskola 
csapatának is megadatik nyilatko-
zattétel és meghívás útján.

BalÁzs

Nyugállományúak 
éves közgyűlése

az év elején tartotta közgyű-
lését a várpalotai Gábor Áron 
Nyugállományúak Klubja, ame-
lyen szép számmal vett részt a 
tagság. Ünnepi műsor, megem-
lékezés a magyar kultúra nap-
járól, kitüntetések átadása gaz-
dagította az éves beszámolót és 
a 2011. évi programot elfogadó 
közgyűlést.

A Honvéd Bakony Táncegyüt-
tes műsorával indult a program, 
amely nagy tetszést aratott a tag-
ság soraiban. A néptáncot követő-
en a magyar kultúra napja alkalmá-
ból dr. Burai Gézáné, a Helyőrsé-
gi Művelődési Otthon vezetője tar-
tott megemlékező beszédet, majd 
Dobszai József nyá. alezredes, a 
klub elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, kiemelten a vendégeket: 
Fürst Tamás ezredest, a MH Bakony 
Harckiképző Központ parancsno-
kát, Tóth Csaba alezredest, a Nyu-
gat-magyarországi Hadkiegészítő 
Parancsnokság mb. parancsnok-he-
lyettesét, Jákli Tivadar önkormány-
zati képviselőt, Erdős Géza nyá. al-
ezredest, a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége elnökségi tag-
ját, Somogyi László alezredest, a 
Pétfürdői Hivatásos Önkormányza-

ti Tűzoltóság parancsnokát, dr. Bú-
zási Istvánt, a Bányászhagyomá-
nyok Ápolásáért Egyesület és Har-
gitai Lászlót, a Bányász Nyugdíjas 
Klub és Szakszervezet elnökét.

– A Gábor Áron Nyugállományú-
ak Klubja a 2010-es év során sok-
kal több feladatot hajtott végre, 
mint amennyi az éves munkaprog-
ramban szerepelt.  A klub szerve-
zeti élete rendszeres és hatékony 
volt, példaértékű munkát végzett 
a hazafias honvédelmi nevelés, a 
katonai hagyományápolás és a vá-
rosi szervezetekkel való együttmű-
ködés területén – emelte ki beszá-
molójában Dobszai József. A köz-
gyűlés során többen is méltatták 
a klub tevékenységét. Fürst Tamás 
ezredes messzemenően elismerte 
a szervezet kiemelkedő munkáját, 
amely eredményesen járult hozzá 
a honvédség és a polgári lakosság 
közötti jó kapcsolat alakulásához. 
Emlékplakettet és díszoklevelet 
adományozott Dobszai Józsefnek 
munkája elismeréseként. Az ered-
ményes és aktív közgyűlés során 
elfogadták a 2011. évi programot 
és pénzügyi tervet, majd jó han-
gulatú baráti találkozóval zárult 
az összejövetel.

tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu 
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Kosztolányi Dezső: Nők (részlet)
Nem kamaszszerelem kis hevü

letében / beszélek. / Az élet köze
pén, megkoszorúzva női karoktól / 
vallok, nők, rokonaim. / Most már 
elmondhatom, hogy oly közel vol
tatok hozzám, / mint senki más, / 
s szeretlek is benneteket. / Zavaro
sak, mint én, / termékenyek, mint 
én, / zavaros források, melyekbõl 
aranyat mostam, / igazi aranyat. / 
Természet tündérei, szeszélyesek és 
kiszámíthatatlanok, / de igazabbak 
/ a meddõ gondolatnál, / a büszke 
hazugnál, / a csontos, ijesztõ, gyil
kos férfinál.

Kosztolányi Dezső e szép sorokkal 
(is) tisztelgett a női nem előtt. Ne-
künk sem szabad elfeledkezni a mai 
rohanó világ ellenére sem a nőről, 
aki a férfi életének  főszereplője. 

Cherchez la femme! – hang-
zik a  XVII. században vált híres-

sé a szólás (Keresd a nőt!), amely-
nek korabeli jelentése bizony az, 
hogy mindennek a mozgatórugó-
ja a gyengébbik nem. A nők azok, 
akik a háttérből irányítják, alakít-
ják az eseményeket, befolyásolják 
a férfi döntését, s meghatározzák 

akarva-akaratlanul  motivációját. S 
mindezt úgy, hogy  nem a férfi elle-
nében, hanem hallgatólagos jóvá-
hagyásával, ki nem mondott bizta-
tásával. S tagadhatjuk bár, mi, fér-
fiak, de  hasztalan: Nő nélkül nem 
férfi a férfi.

 A nőnap kiválóan alkalmas 
hát arra, hogy kifejezzük megbe-
csülésünket, szeretetünket, tisz-
teletünket a környezetünkben élő 
nőknek. Jelezzük hát figyelmes-
ségünkkel, hogy értékeljük, sze-
retjük őket, s életünk szürke és 
egyhangú lenne nélkülük. Sza-
vakkal és tettekkel egyaránt tu-
dassuk, örülünk, hogy itt vannak 
nekünk.

Egy virág- vagy bonboncsokor-
ral is kifejezhetjük figyelmessé-
günket, fontosságukat. S ha még 
egy csekély ajándékkal is meglep-
jük őket – például egy paraffinos 
kézápolással vagy egy Ilcsi Szépí-
tő Füvek által készített natúrkoz-
metikummal (amely friss gyógy-
növényt, gyümölcsöt, zöldséget 
és gyógyvizet tartalmaz) avagy 
ugyanilyen kezeléssel – nagy öröm 
a nőnek, mert érzi, nagyra érté-
keljük őt. És ez így is van.

a NŐ
Nőnapi melléklet

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

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

Március 8.

–  vágott és cserepes virágok 
díszcsomagolásban

– csokrok
– virágkosarak
– virágtálak
– bonboncsokrok

KISZÁLLÍTÁS! Várpalotán ingyenes,
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

Referenciakozmetika
Oláhné Kiss Ildikó 

Várpalota, Rákóczi út 2., telefon: 06 (88) 371-047, 06 (30) 902-7773
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Programajánlók, közérdekû információk
KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
24-én 17 órakor Beszélgetés a világról, 

Magyarországról és önmagunkról so-
rozatban: Milyen változásokat hozott 
mezőgazdaságunkban és állattenyészté-
sünkben az EU-hoz történő csatlakozás.
Előadó: Bátor Árpád, a Palota-Mező Kft. 
elnök igazgatója, a magyarországi Juh 
Terméktanács elnöke

Jó szereNCsét MűVelŐDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
7-én 17 órakor Egy korty derű című nőnapi 

rendezvény: beszélgetés V. Kulcsár Ildi-
kóval, a Nők Lapja főmunkatársával. Kí-
sérő rendezvény: Alkotó nők Palotán cí-
mű kiállítás megnyitója 16 órakor

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
25-én 16 órakor Kétezer év emlékei Inotán 

fotókiállítás megnyitója, Inotai Helytör-
téneti Egyesület

HeMO
Várpalota, Mandulás
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

8–13-ig hüllõkiállítás. Nyitva tartás: 9–18 
óráig.

NaGY GYula GalérIa
Várpalota, Szent István u. 3.
28-án 17 órakor Thuri György Gimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanári koncertje. A 
belépés díjtalan.

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
terePFutÁs
6-án 10 órakor 41. Schmidt Ferenc péti te-

repfutó verseny. Rajt és cél: Pétfürdő 
Albert pihenő parkerdő. Távok: 800 m, 5 
km, 10 km. Információ: 06 (20) 996-0500

GÁl GYula sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
25-én 19.30 Várpalota KC–Fornetti Fehér 

Palota bajnoki kosárlabda-mérkőzés
26-án 20.00 III. „1 éjszakás kaland” női 

kispályás labdarúgótorna
5-én 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–Kalocsa NB 

I/B-s bajnoki kézilabda-mérkőzés
6-án 10 óra VBSK II.–Alsóörs megyei kézi-

labda-mérkőzés

Hozzávalók: 3 sertésvelô, 1 kg 
sovány hús, 50 dkg szalonna, 2 
fej hagyma, só, bors, majoranna, 
szegfûszeg, 25 dkg köleskása, 20 
deka zsír

Elkészítés: A húst megdará-
lom, a szalonnát apró kockára vá-
gom, a velőt kissé megabálom, 
hártyájától megtisztítom, majd 
áttöröm. Az apróra vágott hagy-
mát zsíron világossárgára pirí-
tom, majd beletesszük a darált 

húst, állandó keverés mellett pár 
percig pirítjuk, majd az egészet 
összekeverem a szalonnával, a só-
val, borssal, kevés majorannával, 
szegfűszeggel. A köleskását víz-
ben megfőzöm, hozzáadom a ve-
lőt és a befűszerezett húsmasz-
szát. Vastagbélbe töltöm, majd 
80 fokon fél óráig abálom. Onnan 
kivéve hideg vízbe szedem, majd 
leszikkasztom. Másnaptól gyenge 
füstön két napig füstölöm. Zsír-
ban megsütve fogyasztható.

– A feleségem olyan rosszul főz, hogy a kinti legyek segítettek fel-
tenni a szúnyoghálót!!!

Két krokodil úszik a Nílusban.
– Szép nagy folyó ez a Nílus.
– Jól van, na, de ússzunk már egy kicsit gyorsabban, Mubarak úr!

recept(t)úra

Humorzsák

Velős hurka

Foci a  színházban
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

Kedves Vásárlóink tisztelettel értesítjük Önöket, 
hogy szaküzletünk megújul!

Tágabb környezetben, nagyobb üzletben, színesebb és bõvebb 
áruválasztékkal várunk minden érdeklõdõt, és leendõ vásárlót.

Amit kínálunk, többek közt:

Vállalunk teljes körû épületgépészeti kivitelezést ingyenes 
helyszíni felméréssel, tanácsadással.

DS Villamossági 
és Épületgépészeti 
Szaküzlet
Várpalota, Szent Imre u. 18. 
Tel.: 20-929-8173
Tel./fax: 88-372-023
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a gombák különleges világa
lassan kitavaszodik, és egyre 
többet kirándulhatunk erdőn, 
mezőn. sokunk kedvelt étele a 
gomba, amelyet szép számmal 
gyűjthetünk be egy-egy séta al-
kalmával, hogy finoman elké-
szítve fogyaszthassuk. Jó azon-
ban odafigyelni, milyen gombát 
szedünk a kosarunkba, nehogy 
rossz emlékkel gondoljunk a 
gombafogyasztás napjára.

Víz nélkül nincs élet 
gombáéknál, mi emberek bár-
mennyire is nem szeretjük a sok 
esőt, főleg az utóbbi árvizes idő-
szakra gondolva. Kiadós csapadék, 
megemelkedik a páratartalom – és 
szinte nincs olyan élőhely a vilá-
gon, ahol ne növekednének gom-
bák. Ha az ember tudja, hogy mely 
gomba, milyen növényekkel él 
együtt, akkor könnyen rátalálhat 
a keresett termésre. A lilatönkű 
pereszke hatalmas boszorkánykö-

rökben jön elő, van, hogy két-há-
romkosárnyi gombát is össze lehet 
szedni egy-egy ilyen körön. A ri-
zike fenyők környékén található, 
micéliuma, amelyből kifejlődik a 
gomba, a fa gyökeréhez kapcsoló-
dik, vele él szimbiózisban.  A var-
gánya hasonlóan együtt lakik a 
tölgyekkel. A szarvasgomba föld 
alatt terem, nagyon ritkán lehet 
szabad szemmel megtalálni, emi-
att annyira drága. 

A gombáknak jellegzetes az il-
latuk, a szürke tölcsérgomba, a lila 
pereszke különösen kellemes illa-
tú, de létezik rendkívül rossza sza-
gú is. Vannak hivalkodóan színes, 
kék, piros, rózsaszín gombák is. A 
gyerekeket főként a szín vonzza: 
ha gombát rajzolnak, rendszerint a 
légyölő galóca kerül a papírra, pi-
ros kalappal, fehér pöttyökkel, ami 
egyébként elég ritkán található. 
Vannak egészen nagytermetű gom-

bák is, például az óriás pöfeteg, 
amely nagyon finom, kiadós, azon-
ban ha a belseje zöldülni kezd, már 
nem fogyasztható. 

A legfontosabb, hogy a gyilkos 
galócát minden gombaszedő felis-
merje. Jól látható a bocskora, van 
gallérja, a lemezek fehérek: ez a 
három legfőbb ismertetőjel, ha 
együtt van, biztos, hogy gyilkos 
galócával van dolgunk. A kalapszín 
nem meghatározó, lehet többféle 
is, főként a termőhelytől függő-
en. Érdemes könyvet is magunkkal 
vinnünk a gombászáshoz, de ettől 
függetlenül mutassuk meg gom-
baszakértőnek a leszedett termé-
seket, mert teljes bizonyossággal 
könyvből nem lehet meghatároz-
ni a gombafajt. Vizsgálat nélkül 
ne fogyasszunk gombát! (Elhang
zott a VárpalotaPétfürdői Kertba
rát Egyesület februári programján, 
Takács Ferenc kertészmérnök, gom
baszakértő előadásán.)

CIVIl szerVezeteK, FIGYeleM!
1% felajánlásával kapcsolatos KERETES hirdetéseiket 

15% kedvezménnyel helyezhetik el a Palotai Hírnök hasábjain!

30/260-1208

Adója 1%-át felajánlhatja 
a Palotai Turul Társaságnak!

Adószám: 19381284-1-19
Számlaszám: 73900212-11068109

„Egészséges Szívért” Közhasznú Egyesület Várpalota
A várpalotai „Egészséges Szívért” Közhasznú Egyesület (8100 Várpalota, Tábormezõ u. 28. 

Adószám: 18938412-1-19) megköszöni támogatóinak a magánszemélyek személyi  jöve-
delem adójának 1%-os felajánlását. A számlájára érkezett 417 000 Ft-ot mûködési 
költségeire (gyógytorna terembérlet, Országos Sportnapok részvételi díja és más ren-

dezvények szervezése) költötte. A jövõben is számítunk segítõ támogatásukra.

Az egyesület elnöksége
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Belefásultak a lopásba 
Lopás miatt riasztották a tési körzeti megbízottat február 15-én ko-

ra délután, mert Tés mellől az erdészet területéről ismeretlen személyek 
fát akarnak elvinni. A környékről az utóbbi időben már több alkalommal 
loptak fát, így a HM Verga Zrt. munkatársai fokozott figyelemmel ügyel-
tek a területre. A 15-i ellenőrzés során a biztonsági emberek motorfűrész 
hangjára lettek figyelmesek, majd észrevették az engedély nélkül fát ki-
termelő két férfit. A 47 és 52 éves lakosokat a rendőrségre előállították, 
ellenük kisebb értékre elkövetett lopás miatt indult eljárás. Az akkor ki-
termelt 3,5 m3 fát, valamint a házkutatás során az egyik férfi családi há-
zának udvarán talált további 2 m3 fát a rendőrök lefoglalták. 

szökésből jeles
16 éves fiú szökött meg – már sokadszorra – a lakhelyéül szolgáló za-

laegerszegi gyermekotthonból február 7-én. Az ottani rendőrkapitány-
ság körözést adott ki ellene, így a február 15-én, édesanyja várpalotai 
lakcímén megtalált fiút előállították. Meghallgatása során az ifjú szöke-
vény elmondta, hogy február 7-én egy szabadtéri foglalkozásról egy ba-
rátjával együtt szökött meg. Elmondása szerint gyalog elmentek Pécsre, 
majd autóstoppal és vonattal utazott haza, Várpalotára, ahol az édes-
anyja fogadta be.

Mindent vitt, mint a piros hetes
Várpalotai lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki február 

14-ről 15-re virradóan lakatlefeszítéssel tört be a családi házának udva-
rán lévő garázsába és tárolójába, majd onnan üzemanyagot, sonkát, he-
gesztő trafót és akkumulátortöltőt lopott el. Ellene kisebb értékre elkö-
vetett lopás miatt indult nyomozás.

elsőbbségadás kötelező!
Szabálysértési eljárás indult egy 45 éves pétfürdői férfi ellen, mert 

február 9-én délután nem adta meg az elsőbbséget egy, a gyalogos át-
kelőhelyen szabályosan közlekedő gyalogos részére. A pétfürdői férfi ko-
csijával Székesfehérvár irányából Veszprém felé haladt, amikor figyelmen 
kívül hagyta, hogy egy idős hölgy a zebrán átkelését már megkezdte. A 
járőrök intézkedést kezdeményeztek a sofőr ellen, aki nem ismerte el az 
általa elkövetett szabálysértést.

Mellédobott, hogy a macska rúgja meg: 
kirakatper lesz?

Helyi járőr figyelt fel egy ABC betört kirakatára február 21-én éj-
jel. A sértett helyszínre hívott képviselője megállapította, hogy az üz-
let eladóterének árukészlete hiánytalan, mindösszesen nyolcvanezer fo-
rint rongálási kár keletkezett az üvegtábla betörésével. Az intézkedéssel 
párhuzamosan a rendőrség ügyeletén megjelent egy 45 éves helyi lakos 
és bejelentette, ő törte be nem sokkal korábban a kirakatot. Elmondása 
szerint nem az üveget célozta meg, eredetileg egy macskát akart meg-
dobni a helyszínen talált méretes betondarabbal. Későbbi kihallgatása 
során ittasságát és a közeli büfé éjszakai nyitva tartásának hiánya mi-
att érzett elkeseredettségét jelölte meg tette okául. A rendőrök szerint 
megbánása őszintének tűnt, a férfi ellen rongálás miatt indult a nyo-
mozás.

BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

Látogasson el Szilvásvá-
radra a Szalajka-völgybe, néz-
ze meg a páratlan vízesést, a 

lipicai ménest, a Bükk gyö-
nyörű kirándulóhelyeit! 

Erdei kisvasút, kaland-
park, számos jelzett túraútvonal és tanösvény te-

szi élménydússá itt-tartózkodásukat.

A lipicai ménesbirtok szomszédságá-
ban lévő APARTMANHÁZUNK 4 szo-

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

val várja a pihenni vágyókat. 

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

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!

Üdülési 
csekket 
elfogadunk!

25% kedvezmény 
most!

AVAR vendégház

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

a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.

TÛZIFA 10% KEDVEZMÉNNYEL 
VÁSÁROLHATÓ!

Termékek: FABRIKETT, SZÉNBRIKETT, TÛZIFA
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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rendhagyó előadás Kölcseyről
rendhagyó órán vehettek részt 
a közelmúltban a Bán aladár Ál-
talános Iskola és rákóczi tele-
pi tagiskolája főként 7-8. osztá-
lyos tanulói a tési-dombi iskola 
zsibongójában, február elején.

Kolti Helga színművész elköte-
lezve a kultúrának nem először tart 
rendhagyó irodalomórát, amellyel 
szeretné a modern világ gyerme-
keihez közelebb hozni csodálatos 
irodalmunkat, hogy így növeked-
hessen a hazaszeretet, a magyar 
tartás és helyes értékítélet a fia-
talokban. Az alkalmon Kolti Helga 

beszélgetés formájában világított 
rá Kölcsey költői és emberi nagy-
ságára, majd érzelemre és értelem-
re hatva adta elő a verseket. Az óra 
befejezéseként együtt szavalta el a 
Himnusz versszakait művész, tanár, 
tanuló. Vikol István igazgató la-
punknak elmondta, hogy Kolti Hel-
ga egy korábbi alkalommal ajánlot-
ta a rendhagyó irodalmi programot 
az iskola számára. Azóta már tar-
tott is a 8. osztályban a mostani-
hoz hasonló foglalkozást Kölcsey-
ről, szintén a magyar kultúra napja 
kapcsán, és megállapodtak, hogy 
megismétli az órát.a tanulóK meghallgattáK KölCsey FerenC Csodálatos verssorait

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/5 hrsz.-ú „beépítet-
len terület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 880 000 Ft+25% áfa (3 600 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/6 hrsz.-ú „beépítet-
len terület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 880 000 Ft+25% áfa (3 600 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/7 hrsz.-ú „beépítet-
len terület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 880 000 Ft+25% áfa (3 600 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota Munkácsy Mihály utcában található 1223/8 hrsz.-ú „beépítet-
len terület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 880 000 Ft+25% áfa (3 600 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/9 hrsz.-ú „beépítetlen terület” meg-
nevezésű, 1068 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 4 272 000 Ft+25% áfa (5 340 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/10 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 1026 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 4 104 000 Ft+25% áfa (5 130 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/11 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 983 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 932 000 Ft+25% áfa (4 915 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/12 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 941 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 764 000 Ft+25% áfa (4 705 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/13 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 899 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 596 000 Ft+25% áfa (4 495 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/14 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
megnevezésű, 856 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 424 000 Ft+25% áfa (4 280 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/16 hrsz.-ú „beépí-
tetlen terület” megnevezésű, 1129 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 4 516 000 Ft+25% áfa (5 645 000 Ft) 
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

a részletes árverési kiírás átvehető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iro-
dáján, szemes rita vagyongazdálkodási ügyintézőtől (8100 Várpalota, 
Gárdonyi G. u. 39., telefon: 06/88-592-681) 1600 Ft + 25% áfa ellenében 
2011. február 15-től. a nyilvános árverés előtt a telkek megtekinthetők 
az ügyintéző jelenlétében előzetes egyeztetés alapján. 

INGatlaNértéKesítés
VÁrPalOta VÁrOs ÖNKOrMÁNYzatI KéPVIselŐ-testÜlete (8100 VÁrPalOta, GÁrDONYI G. u. 39.) 

NYIlVÁNOs ÁrVeréseN (lICIt ÚtJÁN) értéKesítI az alÁBBI, részleGeseN KÖzMűVesített INGatlaNOKat:

a liciten való részvétel regisztrálási határideje: 2011. március 2.

a nyilvános licit időpontja 2011. március 3.
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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

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!

Helyi Választási Iroda Vezetője
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel.: 592 660. Pf. 76. Fax: 592 676.

szám: 13/3/2011.             tárgy:  Népszavazási kezdeményezés Inota 
Városrész önálló településsé válása 
ügyében.

H a t á r o z a t

Máté Katalin a Jobbik Magyarországért Mozgalom Várpalotai Alapszerve-
zetének alelnöke (Várpalota, Körmöcbánya u. 13. 6. 21.) által benyújtott 
– „Kívánja-e Ön, hogy Várpalota város Inota városrésze (Inota falu és 
Inota,Készenléti lakótelep) Inota néven önálló település legyen?” – kér-
désben, helyi népszavazás kitűzésére irányuló aláírásgyűjtő ívet

h i t e l e s í t e m,

egyidejűleg döntésem közzétételét rendelem el.

Határozatom ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Veszprémi 
Városi Bírósághoz lehet illetékmentes kifogást benyújtani.

I n d o k o l á s

Máté Katalin, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Várpalotai Alapszer-
vezetének alelnöke, Inota városrészben megtartandó helyi népszavazás 
kitűzésére irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését kérte 2011. február 14-
én benyújtott kérelmében. A helyi népszavazási kezdeményezés tárgya, 
hogy a választópolgárok kívánják-e, hogy Várpalota Város Inota Város-
része (Inota falu és Inota Készenléti lakótelep) Inota néven önálló te-
lepülés legyen.
A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az aláírásgyűjtő ív 
megfelel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: 
Ve.) 133. §. (2) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Fentiek alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének akadálya nincs. Egyi-
dejűleg a Ve. 133. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget 
téve, döntésem közzétételét rendeltem el.

A Ve. 133. § (4) bekezdése alapján a jogorvoslati határidő eredményte-
len elteltét követő napon az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítési 
záradékkal látom el. Az aláírásgyűjtést ezen ív másolatával lehet meg-
kezdeni.
Jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 146. § (1) bekezdésében foglal-
takon alapul.

Várpalota, 2011. február 21.

Máténé dr. Ignácz anita Helyi Választási Iroda vezetője megbízásából:
somogyi J. lászlóné jogi helyettes   

A Várpalotai Közüzemi  Kft. a központi telephelyén 
(Várpalota, Fehérvári út 7.) és a Fátyol Virágüzletében 
(Várpalota, Gárdonyi Géza u. 36/A) AKCIÓS 30 Ft/db 
áron árvácskákat értékesít. 

Várjuk kedves vásárlóinkat!

ÁRVÁCSKA- 
AKCIÓ!

SÍREMLÉKVÁSÁR!
Február 26-tól március 15-ig, illetve a készlet erejéig síremlékvásár Pétfürdőn, 

a temető melletti sírkőlerakatnál.

Az akció ideje alatt tavalyi áron rendelhet síremléket, illetve minden 
temetői munkát (helyreállítás, tisztítás, betűk, vázák pótlása). 

Bemutatásra kerül és már rendelhető a Magyar Szabadalmi Hivatal által kizárólagos 
ipari jogvédelemmel ellátott műanyag síremlék.

Bővebbet a termékről a helyszínen, illetve a www.muanyagsiremlek.hu oldalon.

Tisztelettel: Katona Tamás kőfaragó, épületszobrász
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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

március 10-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: március 5. 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

ÜVEGEZÉS
Kovács György üveges és képkeretező

8100 Várpalota, Marx u. 2.

Tel.: (88) 371-042,
mobil: 06 (30) 976-1743

Raveczky üvegezés
88/470-254, 70/3637-137

Várpalota, Veszprémi út 7.

http://raveczky.mtt.hu

Ingatlan
szabolcska úti 1+3 fél szobás lakás eladó. 

Ár: megegyezés szerint Érdeklődni: 06-
70/300 4703.

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

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

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

Két lakást cserélnék várpalotai rende-
zett családi házra 13 millióig. Érd.: 
20/4831-946

eladnám vagy veszprémi kisebb lakás-
ra cserélném Várpalota exkluzív ré-
szén lévő, egyedi fűtésű 3 szobás új-
szerű lakásom. 70/310-3969, mojci@
gmail.com

Várpalotán a Rákóczi úton 54 nm-es 2 szo-
bás magas földszinti, nagy erkélyes, 
hőmennyiségmérős panellakás eladó. 
Érd.: 30/346-1670

Mátyás k. úti 4. emeleti, 42 nm-es la-
kás, hőszigetelt és hőmennyiségmé-
rős, műanyag ablakos lakás eladó. Tel.: 
30/451-0267 (17 óra után)

eladó Jásdon kockaépítésű családi ház. 
Óvoda, iskola, stb. Érd.: 20/927-5149, 
20/363-4188

Garázs eladó a tési-dombi garázssoron. 
Aknás, villanyos, felújított. Érd.: 
20/946-8600

Várpalota-Inota Baglyas szőlőhegyen 500 
nöl telek présházzal, pincével, teljes 

felszereléssel eladó vagy megmunká-
lásra kiadó.. Telken kordonos szőlő, 
gyümölcsfák. Érd.: 88/785-331

Kiadó
sürgősen eladó, esetleg kiadó Várpalotán 

frekventált helyen tiszta lépcsőház-
ban a buszpályaudvarnál erkélyes gar-
zon. Érd.: 30/616-0474

Kiadnám erkélyes, távfűtéses kisszobámat 
idősebb, még dolgozó vagy nyugdíja 
hölgynek. Tel.: 70/319-7780, 88/745-
801

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

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

 Vegyes
Vállalok korrepetálást, fejlesztést, érett-

ségire felkészítést igény szerinti tár-
gyakból. Ugyanitt: pályázatírás, házi 
dolgozatok készítése, gépelése, hiva-
talos ügyek intézésében való segítség-
nyújtás, beadványok fogalmazása ked-
vező áron. Érdeklődni: 06-70/4197671.

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

Bolognese kiskutyák törzskönyvezett szü-
lőktől oltva, féregtelenítve eladók. 
Berhida, Diófa köz 2. Tel.: 88/786-561

Bergon babakocsi (fiúnak) 0–6 hónapos 
korig fiúruhák, hordozó, overálok reá-
lis áron eladók. Érd.: 30/739-2768

a Cukorbetegekért Alapítvány Várpalota 
vezetősége megköszöni az adományo-
zóknak a 2010-ben felajánlott adója 
1%-át, azaz 36 600 Ft-ot, amit beteg-
oktatásra, szűrésekre és rendezvények 
lebonyolítására fordítottunk, és kér-
jük, hogy 2011-ben is felajánlásukkal 
támogassák e betegcsoport minden-
napjait. Adószám: 18918201-1-19 Kö-
szönettel: Vezetőség

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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Kieső helyen a kézilabdázók
Várpalotai Bányász–Győri etO   

21:23 (10:14)
VBSK: Kovács J., Molnár 2, 

Mazák 5, Soha 3, Szöllösy, Nagy 
Cs. 4, Gebhardt 4, Varga Z. 3, 
Lassu, Bárdos.

 A tavaszi első fordulóban a 
második helyen álló Győr látoga-
tott a tizenegyedik helyen telelő 
palotaiak otthonába. 3:2-re még a 
Bányász vezetett, ám ezt követő-
en a vendégek hamar megnyugta-
tó előnyre tettek szert. A hazaiak 
sok helyzetet kihagytak, hétméte-
rest hibáztak, illetve a szezonban 
immár hatodik kapusként bemu-
tatkozó Kovács János hiába fogott 
labdákat, a kipattanókat rendre a 
győriek szerezték meg, így négy-
gólos vendégelőnnyel fordultak a 
csapatok. A második játékrészben 
hét percig nem született palotai 
találat, utána azonban megem-
berelték magukat a Bányász-fiúk, 
negyedóra alatt utolérték ellenfe-
lüket, kilenc perccel a vége előtt 
pedig már hazai előnyt mutatott 
az eredményjelző (20:19). A vég-
hajrá azonban ismét nem sikerült, 
zsinórban szerzett három találat-
tal a kisalföldi legénység eldön-
tötte a találkozót, elvíve ezzel a 
két bajnoki pontot. A VBSK ez-

zel immár az ötödik hazai veresé-
gét szenvedte el a szezon során, a 
Győr győzelmével pedig a tabella 
élére ugrott.

Szoboszlay István, a palotaiak 
edzője a mérkőzés után elmond-
ta, hogy ismét előjött a gyermek-
betegségük: a mai kézilabdában a 
szinte legfontosabbat, a véghajrát 
elbukták, így nem lehet meccset 
nyerni.

Az ifjúsági mérkőzésen Szedlák 
Tamás együttese remek második 
félidőt produkálva, többek között 
Devecseri 6 és Kisfalvi 7 találatá-
val szép győzelmet aratott a győri 
gárda felett. VBSK–Győr 24:21.

tököl–Várpalotai Bányász   
26:25 (11:12)

VBSK: Kovács J., Soha, Bárdos 
2, Mazák 7, Szabó P., Nagy Cs. 3, 
Gebhardt 4, Molnár 3, Szöllösy A. 
1, Tolnai, Szöllősi Balázs 5, Lassu, 
Szász.

 A következő fordulóban a Bá-
nyász az ötödik helyen álló és im-
már Savon nélkül felálló Tököl 
gárdájához látogatott. Az elő-
ző fordulóhoz képest több helyen 
változtató palotaiak hamar három-
gólos hátrányba kerültek, ám ezt 
a 20. percre sikerült megfordítani. 

Ezt követően felváltva estek a ta-
lálatok, így egygólos vendégelőny-
nyel fordultak a csapatok. A foly-
tatásban kis idő elteltével ismét 
a tököliek vezettek, majd a Palo-
ta visszavette a vezetést, hogy 
aztán pár perc múlva ismét hazai 
előnyt mutasson az eredményjel-
ző. Tíz perccel a vége előtt 20:20 
az állás. Innentől kezdve azonban 
a játékvezetők csúnyán belenyúl-
tak a mérkőzésbe: a palotaiak fo-
lyamatosan emberhátrányban vol-
tak kénytelenek játszani, az utolsó 
percben pedig már egy megszer-
zett labdát fújtak vissza, meg-

fosztva ezzel a jól küzdő Várpalota 
pontszerzési lehetőségét.

A VBSK ezzel a vereséggel már ki-
lenc mérkőzés óta nyeretlen és  im-
már a kiesést jelentő, tizenkettedik 
helyről várja a folytatást. A kézisek a 
következő fordulóban ismét idegen-
ben lépnek pályára, ezúttal a mosta-
ni fordulóban Győrben diadalmasko-
dó Nagyatád együtteséhez látogat-
nak, majd március 5-én 18 órakor a 
Kalocsa csapatát fogadják.

Az ifi mérkőzés eredménye: 
Tököl–VBSK 29:22.

BérCzes VIKtOr
tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu

Két győzelem egy vereség 
a férfi kosarasoknál

Várpalota–Vasöntöde 64:63
Várpalota: Valkó 7, Bátor 9, 

Rácz 11/3, Bota 5, Soós, Daru-
ság 2, Jakab, Bacsárdi 8, Perger 1, 
Hosszú, Szabó 2, Molnár 19/9.

Soós Balázs, edző: – Nagyon 
fontos lett volna nyolcpontos kü-
lönbséggel itthon tartani a mecs-
cset (idegenben 7 ponttal kaptunk 
ki tőlük), emiatt egy kicsit begör-
csöltünk, nagyon nehezen pörög-
tünk fel. A meccs háromnegyed 
részében ezáltal a hátrányunkat 
próbáltuk ledolgozni, és csak az 
utolsó negyedre sikerült felpörög-
nünk, de ez csak egypontos hazai 
győzelemre volt elegendő.

Fornetti Fehér Palota–Várpalota   
65:75

Várpalota: Valkó 9, Bátor 16, 
Rácz 6, Bota, Soós, Daruság 2, Fo-
dor 2, Bacsárdi 13, Perger 8, Sza-
bó, Molnár 19/3.

Az első negyedben egy szeré-
nyebb előnyre tett szert a palotai 
csapat, majd az eredményt tartva 
magabiztos játékkal nyerte meg a 
mérkőzést.

Várpalota–Vadmalacok 68:76
Várpalota: Soós 2, Szabó 6, 

Bota 3, Bacsárdi 6, Fodor 10, Da-
ruság 6, Perger 8, Bátor 8, Molnár 
7, Hosszú 2, Valkó 9, Fehér.

– Rutinos ellenfelünkkel 
szemben megpróbáltunk gyors 
játékkal lefordulásokkal ponto-
kat szerezni. Pontszerzésben ez 
sikeresnek is bizonyult, viszont 
védekezésben a palánk alatt az 
ellenfelünk akarata érvényesült, 
két centerüket nem sikerült tar-
tani, így fokozatosan növelték 
előnyüket és megérdemelten 
nyertek – értékelt a palotaiak 
edzője.

A palotai kosarasok jelenleg 
a második helyről várják a foly-
tatást a Fejér megyei bajnokság-
ban.

BéVé

Elkészült az NB III Bakony cso-
portjában szereplő VBSK felnőtt 
labdarúgó-csapatának pontos ta-
vaszi sorsolása.
03. 06. 14.30 Lipót–VBSK, 03. 12. 
14.30 VBSK–Szombathelyi Haladás, 
03.19. 15.30 MTE 1904–VBSK, 03. 
26. 15.00 VBSK–Badacsonytomaj-
Tapolca, 04. 03. 15.30 Sárvár–VBSK, 
04. 09. 15.30 VBSK–Répcelak, 04. 
16. 16.00 Hévíz–VBSK, 04. 23. 
16.00 VBSK–Lombard Pápa, 04. 30. 
16.30 Sopron–VBSK, 05. 07. 16.30 
Csorna–VBSK, 05. 14. 16.30 VBSK–
Bük, 05. 21. 17.00 Celldömölk–
VBSK, 05. 28. 17.00 VBSK–Kőszeg, 
06. 04. 17.00 ZTE II.–VBSK, 06. 11. 
17.00 VBSK–Balatonfüred

A 9. fordulóból elmaradt Sop-
ron elleni hazai mérkőzés márci-
us 15-én, kedden 14.30-kor kerül 
megrendezésre.

tavaszi 
menetrend



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
ajánlata

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 tarja

régi ár 949,-

új ár 799-/kg

régi ár 969,-

új ár 799,-/kg

sertés lapocka

Eh. csirke faros comb

régi ár 1090,-

új ár 950-/kg
Eh. csirkemell csontos

sertés comb

régi ár 20,-

új ár 10,-/db

Rizbo rizs 1 kg

Perotti 3in1 kávé 10*15gEh. csirke szárny

Dobozos sör 4% 
0,5 l

Fagyasztott harcsafilé 1kg

régi ár 1299,-

új ár 999-/kg

egységár: 258,-/lit

régi ár 149,-

új ár 129-/db
régi ár 1079,-

új ár 890,-/kg

régi ár 989,-

új ár 799,-/kg

régi ár 709-

új ár 460,-/kg
régi ár 599-

új ár 450,-/kg
régi ár 399,-

új ár 299-/db

régi ár 229,-

új ár 199,-/db
Február 25-én

a Bátor Kft. minden 
üzletében a ZSEMLE

sertés karaj


