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Napokig nem volt cukor a ha-
zai boltokban. Ausztriába, Szlová-
kiába meg Romániába jártak át az 
emberek bespájzolni belőle. Most 
már van, de csaknem dupla annyi-
ért, mint januárban, amikor még 
220 Ft-ért adták kilogrammját. Ma 
már örülünk, ha 375 forintért hoz-
zájutunk. Csak azt ne mondja sen-
ki, hogy ezt nem lehetett ponto-
san előrelátni annakidején, amikor 
eladták, tönkretették, brüsszeli tá-
mogatással bezárták a hazai cukor-
gyárakat. Egyedül a kaposvári ma-
radt meg, de az legfeljebb a hazai 
igények egyharmadát képes kielé-
gíteni. Egyszóval kiszolgáltatottak 
vagyunk a világpiacnak. Ha Indiá-
ban vagy Brazíliában rossz a ter-
més, vagy valamiért zűrök vannak 
a betakarítással, annak mi is meg-
isszuk a levét. 

Hasonló a helyzet a tejjel, hús-
sal, zöldségekkel. Ma már szinte le-
hetetlen magyar tejet venni a bol-
tokban. Nem találni, csak szlová-
kot, horvátot, meg osztrákot. Már 
szinte csak a piacon lehet venni 
hazait, ha elég korán kelünk hozzá. 
Különben nem jut. Megérteném, ha 
terméketlen vidéken élnénk, de 
hát nem ez a helyzet. A magyar 
föld köztudottan kiváló termőtalaj. 
Európa éléskamrája lehetnénk, ha 
a politikusaink jól lobbiztak volna 
annakidején. És ha hozzáigazítot-
tuk volna a hazai földművesek ter-
melékenységét a világpiaci köve-
telményekhez. Gépesítéssel, mar-
ketinggel, szaktudással. Merthogy 
az amerikai farmer sokszorosan ter-
melékenyebb a magyarnál. Nálunk 
minden elaprózott, lassú. Túl sok a 
spekuláció. Így aztán nincs haszon 

semmin, se a tejtermelésen, se a 
baromfi-, se a sertéstenyésztésen. 
Illetve haszon van, csak nem a ter-
melőnek, hanem a kereskedőnek. 
De hát ki bolond örökösen másnak 
dolgozni? Így aztán az uniós csat-
lakozásunk óta az állattenyésztés 
és a növénytermesztés legalább 30 
százalékkal csökkent. Holott egész-
séges ételt adhatna az asztalunk-
ra és munkája is lenne az embe-
reknek. Csak a gondolkodásunkat 
és a hozzáállásunkat kellene meg-
változtatni, például, elkezdhet-
nénk azzal, hogy az őstermelői pi-
acokon vásárolunk a hipermarketek 
helyett. Hazai fokhagymát és hazai 
krumplit venni a kínai meg a hol-
land helyett. Nem haragból és nem 
is idegengyűlöletből, hanem csak 
a saját jól felfogott érdekünkben. 
Minek olyan messziről hozni, mi-

kor itt is megterem? És talán még 
jobb is.

Más kérdés persze, hogy fogal-
munk sincs már, kinek a tulajdo-
nában van a hazai föld. Aki most 
akarna elkezdeni termelni, az ban-
károktól, ügyvédektől és más pes-
ti meg külföldi befektetőktől kelle-
ne, hogy visszabérelje, nyilván nem 
két forintért.

Úgyhogy a hazai mezőgazdaságot, 
pláne a cukorgyárakat már fújhatjuk. 
Nehéz visszaállítani azt, amit egyszer 
már megszüntettek. Legfeljebb fel-
megy a cukrunk, ha rágondolunk.

Hát így állunk március idusán, 
eladósodva, megkeseredve, cukor 
nélkül. Sajnos nagyon nehéz visz-
szafordítani a dolgokat. Emberfe-
letti feladat az előző nyolc év rom-
bolását helyrehozni. 

Balassa Gellért

Ha felmegy a cukrunk
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Megyei polgári 
védelmi ünnepség

a polgári védelmi világnapot 
legelsőként a Nemzetközi Pol-
gári Védelmi Világszervezet 
1972. március elsejei megala-
kulására emlékezve 1992-ben 
tartották. a lakosság védelme 
azonban sokkal régebbre nyúlik 
vissza, hiszen mindig éltek tár-
saikért felelősséget érző, segí-
tőkész emberek.

A nemzetközi nap alkalmából 
ez évben Várpalotán rendezték 
meg ünnepi állománygyűlés ke-
retében a megyei polgári véde-
lem központi ünnepségét, március 
3-án, a Jó Szerencsét Művelődési 
Központ színháztermében. 

Antóni Miklós pv. alezredes, a 
várpalotai polgári védelmi kiren-
deltség vezetője köszöntötte a 
megjelenteket, majd Talabér Már-
ta országgyűlési képviselő, váro-
sunk polgármestere mondott ün-
nepi beszédet, amelyben kifej-
tette a polgári védelem területén 
dolgozó szakemberek munkájának 
fontosságát. „Védd meg a rendet, 
és a rend megvéd téged” – idézte 
az örök érvényű gondolatot, majd 
az elismerés hangján beszélt a ta-
valyi szörnyű kolontár–devecseri 
események kapcsán a polgári vé-
delem nélkülözhetetlen munká-
járól. A polgári védelem részé-
ről Horák Attila pv. alezredes, a 

Veszprém Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság pv. felügyelője 
szólt a megjelentekhez. Beszédé-
ben végigelemezte a polgári vé-
delem történetét a kezdetektől. 
– Figyelmeztetés, kiürítés, óvóhe-
lyek kezelése, mentés, egészség-
ügyi ellátás, tűzoltás, elszálláso-
lás, helyreállítás... – sorolta a pol-
gári védelem alapvető emberbará-
ti feladatait az alezredes.

Kulturális műsor színesítette a 
megemlékezést, amelyen fellépett 
a Bartos Sándor iskola kórusa és 
a Cserregő Néptáncegyüttes. Majd 
jutalmak átadása következett a 
példaértékű feladatellátás elisme-
réseként a megyében polgári vé-
delmi munkát teljesítők részére, 
köztük dr. Lauer János tűzoltó ez-
redes, a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója jutalomban részesítette Lu-
kács Lászlót, a várpalotai polgári 
védelmi kirendeltség főelőadóját. 
Az elismerések átadását követő-
en az igazgatóság által meghir-
detett Vörösiszap-katasztrófa – 
ahogy én láttam! című rajzpályá-
zat eredményhirdetése követke-
zett, amelyen dr. Lauer János adta 
át a megérdemelt díjakat a megye 
több településéről érkezett iskolá-
soknak. 

G. a. 
FOtó: PINtér lÁszló

startol a Pannónia fesztivál
Várpalota Város Önkormányza-

ti Képviselő-testülete 2011. évben 
határozott időtartamra, május 30-
tól június 23-ig bérbe adja a Cse-
ri Parkerdő területrészét a Petrol 
Music & Média Kft.-nek, a Pannó-
nia fesztivál megrendezése céljá-
ból. A bérleti szerződés ünnepélyes 
aláírására február 23-án került sor 
a városházán Talabér Márta, Várpa-
lota polgármestere, Hidvégi Judit, 
a kft. ügyvezetője és Mázló Imre 
szervező részvételével. 

Az aláírást követően Mázló Im-
re hangsúlyozta, hogy komolyabb 

együttműködést szeretnének ki-
alakítani a várossal. A tervek sze-
rint nagyobb parkoló és gyalogos 
átkelő segíti majd az érkezőket. 
Az idei évi jubileumi fesztiválon 
az alternatív, rockzenekarok, vi-
lágzenei együttesek élvonala, va-
lamint számos helyi banda is meg-
jelenik, 120-130 zenekar lép majd 
fel a színpadokon. Ismét több új-
donsággal találkozhat a közönség: 
színházi előadások, zöld falu, nyá-
ri Mikulás adománygyűjtéssel is 
szerepel a zenei hétvégén.

GÁGó

Hadgyakorlatok az idei évben
tájékoztatót tartottak a kör-

nyékbeli települések polgár-
mesterei és különböző szer-
vezetek részére az idei év 
hadgyakorlatai ról és környezet-
védelmi kérdésekről február 21-
én az MH Bakony Harckiképző 
Központban. Fürst tamás ezre-
des a tájékoztatón hangsúlyoz-
ta: céljuk, hogy minél kisebb 
mértékben zavarják a lakosság 
mindennapi életét.

Fürst Tamás ezredes, az MH 
BHK parancsnoka vezetésével az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően 
tájékoztatót tartottak a környék-
beli önkormányzatok képviselői 
és a honvédséggel együttműködő 
szervezetek részére, arról, hogy 
a Magyar Honvédség központi lő- 
és gyakorlóterén milyen kiképzé-
si feladatok kerülnek végrehajtás-

ra a 2011-es évben. A parancsnok 
kiemelte az idei év két legnagyobb 
nemzetközi gyakorlatát: március 
31-én az Európai Unió katonai bi-
zottsága látogatását és az MH leg-
nagyobb gyakorlatát, a NATO-tag-
államok egészségügyi szolgálat-
főnökei részére júliusban tartandó 
bemutatót. 

Fürst Tamás elmondta, hogy 
az elmúlt évekhez képest csökken 
a központi lőtér területén végre-
hajtott gyakorlatok száma, lehe-
tőséghez mérten a saját bázison 
tervezik a feladatokat. A tájékoz-
tató folyamán az idei év hadgya-
korlatainak időpontjait, jellegü-
ket, a várható zajhatásokat rész-
letesen Kanyó Krisztián százados, 
az MH BHK kiképzési és koordiná-
ciós osztályvezető-helyettese is-
mertette. 

 a. e.
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elfogadták a költségvetést
a város számára biztonságos mű-
ködtetést jelent az elkészült 
költségvetés, amelyet a februári 
testületi ülésen a legfontosabb 
napirendi pontként vita nélkül 
fogadott el a képviselők többsé-
ge. a kötelező feladatok ellátása 
biztosított, az oktatási és szoci-
ális intézményeink rendben mű-
ködhetnek ez évben is a költség-
vetés alapján. 

Az önként vállalt feladatok ellá-
tása is folytatódhat, bár e területen 
vannak csökkentések a támogatási 
összegekben. A költségvetés 3 mil-
liárd 300 millió forint kiadással és 
több mint 3 milliárd forint bevétel-
lel tervezett, tehát a hiány mint-
egy 300 millió forint, mely összeg 
biztosítani tudja a város megfele-
lő működését.  Pályázatok útján 
történő fejlesztésekre is lehetőség 
válik az elkülönítésre került önrész 
felhasználásával. Három módosító 
indítvány érkezett a költségvetés-

hez, amelyet elfogadtak a képvise-
lők: a központi házi orvosi ügyelet 
működtetésére magasabb összegű 
juttatás és az inotai Polyán, vala-
mint a Loncsosi utca felújítása. 

Az utóbbi időben több alkalom-
mal is kérdésessé vált az ápolóott-
hon jövője. A március elején meg-
tartott rendkívüli ülés alkalmával a 
testület ismét meghosszabbította 
a működési engedélyt június 31-ig, 
tehát az eddigi formában működ-
het tovább az intézmény, de bizta-
tónak tűnik a távolabbi jövő is, si-
keres tárgyalások folynak az Evan-
géliumi Pünkösdi Közösséggel a 
hosszú távú működtetés céljából.

A város lakossága számára jól 
ismert a Nagy Gyula Galéria épü-
letének állapota: a hulló vakolat, 
vizesedés miatt erőteljes felújítás-
ra szorul az épület. Most lehetőség 
válhat erre, miután a testület elha-
tározta, hogy a Nemzeti Kulturális 
Alap Műemléki és Régészeti Szak-
kollégiumához Műemlék épületek 

állagvédelmi és veszélyelhárítási 
munkái tárgyában a galéria rész-
leges felújítása céljából pályáza-
tot ad be.

A februári ülésen napirendi pont 
volt a helyi buszjáratok menetrend-
jének módosulása is. A Bakony Vo-
lán Zrt. beszámolója alapján látha-
tó, hogy vannak gazdaságtalan já-
ratok, amelyek kihasználtsága ala-
csony, veszteséget okozva ezzel a 
cégnek. A módosítás szerint egy 
Kismezőről és egy Tési-dombról 
közlekedő járat megszűnik, a fel-
merülő igényeket figyelembe véve 
azonban esti időpontban indul egy 
új buszjárat a Tési-dombra. 

A Várpalotai Közüzemi Kft. ja-
vaslata szerint a bántai, valamint 
a Csákány-híd mellett található 
kiskertek hulladékának elszállítta-
tása céljából a tulajdonosok hul-
ladékgyűjtő zsákokat vásárolhat-
nak, melyek hetente egyszer ke-
rülnek elvitelre, a bántai területen 
pedig igény szerinti gyakorisággal 

konténert helyeznek el. Napiren-
den volt a civil szervezetek pénz-
ügyi támogatásának rendjéről szó-
ló önkormányzati rendelet módo-
sítása is, de a testület nem jutott 
közös nevezőre az ügyben, így nem 
fogadta el a módosítást.

GÁGó aNIta

Horváthné dr. Csomó Orsolya 
nyerte el a képviselők bizal-
mát, így március elsejétől ő 
lesz a Szindbád Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. A négy pályázó 
közül a februári ülésen tör-
tént hosszas meghallgatást 
követően két jelölt maradt 
versenyben, végül Horváthné 
dr. Csomó Orsolya kapott 
megbízást arra, hogy 2011. 
március elsejétől vezesse a 
város közművelődési intéz-
ményét.

Hol zsarnokság volt, ott zsarnokság volt
egy mondat a zsarnokságról. a 
verssel és a rendhagyó módon 
felcsendülő, de a jelenlévők szá-
mára igen jól ismert énekkel, a 
Pajtás, daloljunk szép magyar 
hazánkról című dallal indult a 
Palotai turul társaság 2011. évi 
megemlékezése, bekapcsolód-
va a kommunizmus áldozatai or-
szágos emléknapja programso-
rozatába. 

Vitéz dr. Rózsás János, a 
Nagykanizsáról érkezett író, volt 
Gulág-rab hosszú évtizedek óta 
küldetésének, hivatásának vall-
ja a kommunizmus rémtetteinek 
feltárását, a magyar lakosság 
tájékoztatását könyvek és elő-
adások formájában kutatásainak 
eredményeiről, illetve a Gulágon 
átélt borzalmakról. Rózsás Já-
nos a munkatáborban ismerke-
dett meg és kötött barátságot 
a híres orosz Nobel-díjas íróval, 
Szolzsenyicinnel. 

Február 26-án, a Jó Szerencsét 
Művelődési Ház kamaratermé-
ben megtartott Magyarok a Gulág 
kényszermunkatáboraiban című 
előadását sok érdeklődő hallgatta, 
köztük két volt várpalotai rabtárs, 
Völgyi József és Stanka Sándor, 
akik több mint egy évtizede most 
találkoztak újra az íróval. Völ-
gyi József verseskötetéből idéz-

ve meghatódottan osztotta meg a 
közönséggel egyik alkotását, mely 
a kort idézi fel fájdalmasan.

A megemlékezésen Gágó Zsolt 
egyesületi elnök köszöntötte a 
megjelenteket, szóval és a gi-
tár hangjával, Gábris József pe-
dig Illyés Gyula klasszikus sora-
it szavalta el. A rendezvényen 
megjelent Talabér Márta polgár-

mester, Jákli Tivadar önkormány-
zati képviselő, civil szervezeti 
tagok és oktatási intézmények 
képviselői.

 Az előadás végén Talabér Már-
ta, illetve a Várpalota és környé-
ki iskolák megjelent pedagógu-
sai, tanulói (Rákóczi Telepi Tagis-
kola, Várkerti Általános Iskola és 
Szakiskola, Faller Jenő Szakképző 
Iskola és Kollégium, Horváth Ist-
ván Általános Iskola, Pétfürdő) 
átvehették Rózsás János Gulag 
lexikon című értékes könyve tisz-
teletpéldányát. A megemléke-
zés koszorúzással zárult a Faller 
szakképző falán található, a Po-
litikai Elítéltek Közössége által a 
kommunista rendszer áldozatai-
nak emlékére felállított táblánál, 
ahol Schmidt Ferenc, a Várpalotai 
’56-os Klub alelnöke mondott kö-
szöntőbeszédet.

a. G. 
FOtó:  VarPalOtaI.Hu 

tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI. Hu

Rózsás János emlékezett a kommunizmus áldozataiRól elõadásán
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zöldítsük a háztartást!
Nem kell ahhoz fejre állíta-
ni az életünket, hogy környe-
zettudatosabbak legyünk, elég 
megszívlelni néhány apró, gya-
korlati tanácsot, amivel renge-
teget teszünk azért, hogy ke-
vésbé terheljük a környezetet. 
Kevesen gondolkodnak el azon, 
hogy mennyi hulladékot terme-
lünk a feleslegesen megvásá-
rolt vagy agyoncsomagolt ter-
mékek révén. 

Becslések szerint egy négy-
fős háztartás átlagosan éven-
te 1800 kg hulladékot termel. És 
ezt mind meg is veszik egyszer! 
Gondoljuk végig, hogy mit vásá-
rolunk. A legésszerűbb módszer 
a bevásárlólista készítése, a hoz-
zá való ragaszkodással pedig szép 
összegeket takaríthatunk meg. 
A környezettudatosság már a vá-
sárlásnál kezdődik, például azzal, 
hogy vásárláshoz kosarat, gurulós 
bevásárlókocsit vagy vászontás-

kát viszünk magunkkal. Ily módon 
nemcsak a nejlonzacskón és egyéb 
felesleges csomagolásokon spóro-
lunk, de textilfestékkel, gyöngyök 
felvarrásával teljesen egyedivé, a 
ruhatárunkhoz illeszkedővé vará-
zsolhatjuk kedvenc bevásárlótás-
kánkat, ami jó ideig teljesít majd 
szolgálatot. Járjunk inkább piac-
ra, mert ott friss, alig csomagolt 
árut vehetünk. Varrjunk vászon-

zsákot a pékárunak, legyen nálunk 
tojástartó. Szalvétatechnikával 
díszíthetjük az ömlesztett árunak 
szánt zárható fémdobozt, üveg-
festékkel pedig a savanyúságnak, 
tejtermékeknek rendszeresített 
befőttes üvegünket. Kérjük ezek-
be az árut!

A szelektálás szintén fontos 
eleme a hulladékmegelőzésnek. 
Minden esetben tájékozódjunk ar-

ról, hogy a lakóhelyünkön, mun-
kahelyünk környékén mi gyűjthe-
tő szelektíven. A szelektív gyűjtés 
kiváló módszer, de távolról sem 
elég ahhoz, hogy a szemétprob-
lémák megoldódjanak. A külön-
válogatásnak akkor van értelme, 
ha az anyagokat újrahasznosítják. 
Ha vállaljuk a szelektív gyűjtést, 
akkor utána a boltokban is keres-
sük a belőlük készült újrahaszno-
sított termékeket! Gondoltuk vol-
na, hogy a kertünkben a fűnyíró-
tól kezdve, a gyeprács, a műanyag 
vödrök, a virágládák és palántá-
zó cserepek sokasága készül újra-
hasznosított anyagból? 

Sokszor olyan dolgokról van 
szó, amit már gyakorlunk is, csak 
nem tudatosul bennünk, hogy ez 
mennyire fontos. Figyeljünk oda, 
legyünk következetesek ezekben 
a kérdésekben. Jóleső érzés lesz 
tudni, hogy mindennap teszünk 
valamit az egészséges, környezet-
barát otthonért. www.civilepe.hu

keRessük a boltokban, a vásáRlásnál a köRnyezetkímélõ csomagolású teRmékeket!

Közlemény a 2011/2012. tanévi óvodai 
és általános iskolai beíratások idejéről és 

módjáról, a bölcsődei felvételről
Várpalota Város Önkormányzata 
értesíti a tisztelt szülőket, hogy 
az óvodás korúak, a tanköteles 
korba lépők beíratása, valamint 
a bölcsődei felvételi igény be-
jelentése a következő időpont-
okban lesz: 2011. április 6-án 
(szerda) 13.00–17.00 óráig, 
2011. április 7-én (csütörtök) 
08.00–17.00 óráig, 2011. ápri-
lis 8-án (péntek) 08.00–13.00 
óráig.

A gyermeket elsősorban a kör-
zetileg illetékes óvodába, iskolá-
ba kell beíratni. Az óvoda, iskola 
a körzetében lakó gyermekeket kö-
teles felvenni. A másik óvoda, is-
kola körzetéből jelentkező gyerme-
keket a beíratás során az óvoda, 
iskola várakozólistára veszi fel. A 
végleges felvételről az intézmény 
vezetője dönt, a felvettek listájá-

nak közzétételéről legkésőbb 2011. 
május 15-éig gondoskodik. 

Az óvodába a nevelési év (2011. 
szeptember 1–2012. augusztus 
31.) folyamán bármikor felvehető 
a gyermek, ha a 3. életévét betöl-
tötte, és a férőhely biztosítása ér-
dekében a szülők a beiratkozáskor 
igényüket bejelentették. 

Jelentkeznie kell annak a szülő-
nek is, akinek a gyermeke óvodá-
ba nem jár, és a gyermek a 2011. 
évben 5. életévét betölti, ugyanis 
„A gyermek – ha e törvény másképp 
nem rendelkezik – abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betöl-
ti, a nevelési év kezdő napjától na-
pi 4 órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni.” (1993. évi LXXIX. tör-
vény a közoktatásról 24. § (3) be-
kezdés). Az általános iskolába min-
den tanköteles korba lépő gyerme-
ket be kell íratni, aki  2011. má-

jus 31-éig 6. életévét betöltötte. 
A szülők kérésére és az óvoda, il-
letve a nevelési tanácsadó vélemé-
nye alapján a gyermek tanköteles-
sé válhat akkor is, ha a 6. életévét 
2011. december 31-éig tölti be.

Az általános iskolai beíratás-
hoz el kell vinni a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonatát és az óvo-
da vagy a nevelési tanácsadó szak-
véleményét az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség eléréséről.

A fent megjelölt napokon jelez-
hetik a szülők a 2011. évi bölcsődei 
felvételi igényüket. A bölcsődei ellá-
tás a gyermek 20 hetes korától a 3. 
életévének betöltéséig igényelhető. 

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy 
a megadott időben gondoskodjanak 
a gyermekek beíratásáról a jelen 
közleményben foglaltak szerint.

MÁtéNé Dr. IGNÁcz aNIta éVa  
JeGYző

A közelmúltban történt több em-
ber életét követelő halálos baleset 
kapcsán a pétfürdői tűzoltósághoz 
írásban fordultam Várpalota illeté-
kességi területén a zenés szórako-
zóhelyek átfogó tűzvédelmi ható-
sági ellenőrzésével kapcsolatban. A 
pétfürdői tűzoltóság ellenőrzése so-
rán megállapította, hogy az ellenőr-
zött egységekben a tűzvédelmi jog-
szabályokat alapvetően betartják. 
A tűzvédelmi előírások érvényesü-
lését minden szórakozóhely akkre-
ditált tűzvédelmi és munkavédelmi 
vállalkozás bevonásával biztosítja. 
Az ellenőrzések szempontrendszere 
kiterjedt a kiürítés számítás alapján 
meghatározott létszámra, a bizton-
ságos kiürítés idejére, útvonalaira, 
az ajtók átbocsátó képességeire.

A fentieket figyelembe véve a 
tűzoltóság megállapítása szerint az 
ellenőrzött szórakozóhelyek tűzvé-
delmi szempontból a hatályos jog-
szabályi előírásoknak megfelelően 
működnek.

MÁtéNé Dr. IGNÁcz aNIta 
JeGYző

tájékoztató
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Megkérdeztük...
Környezet-
tudatos-e?

Kalmár lászló nyugdíjas
Környezetbarátok, környezettisz-

telők vagyunk, szeretjük magunk kö-
rül a rendet, tisztaságot. Figyelünk a 
termelődő hulladékra is, külön válo-
gatjuk a szelektívet. A Kismezőn la-
kunk, vannak a közelünkben konté-
nerek, odavisszük a kiválogatott pa-
lackot, műanyagot, üveget, papírt.

szerencsés Piroska operátor
Igyekszünk odafigyelni, hogy ne 

használjunk túl sok olyan anyagot, 
ami a környezetbe jutva káros. Per-
sze elkerülhetetlen a műanyag, mint 
például a zacskó, a palack. A köze-
lünkben ugyan nincs szelektív hul-
ladékgyűjtő, de próbálunk nem sok 
szemetet termelni, és törekszünk az 
energiatakarékosságra.

szabó erzsébet bolti eladó
Külön válogatjuk a papírt, mű-

anyagot, összegyűjtjük otthon, de 
messzebb kell vinnünk, nem annyira 
könnyű megoldani. Szerintem kis-
sé ritkán vannak kitéve a szelektív 
konténerek, jó lenne több belőlük. 

  sz. F.

www.zircitakarek.hu

Megoldódhat a hulladékelszállítás
a tervezett regionális hulladékgaz-
dálkodási rendszer még nem ke-
rült kialakításra, a körzetünkben 
nem üzemel lerakó, a hulladékel-
szállítás jelentős költséget von el 
a lakosságtól, emellett szükséges 
az inotai zagykazetták tájba illesz-
tése – minderre lehetséges megol-
dás a műszaki és környezetvédel-
mi szempontból megfelelően mű-
ködő inotai hulladéklerakó.

A helyszín az itt lakók számá-
ra jól ismert: a köztudatban salak-
dombokként emlegetett zagyka-
zetták, amelyek területe a Bako-
nyi Erőmű Zrt. tulajdonában van és 
eredetileg az Inotai Hőerőműben 
keletkezett salak-pernye tárolásá-
ra épültek. Az I. sz. kazetta rekul-
tivációja már megkezdődött. A II. 
zagykazetta kialakítása során ma-
gas töltéseket hoztak létre, még 
nem került feltöltésre, így kráter-
szerű belseje üres. A rekultivációs 
környezetvédelmi működési enge-
dély szerint a kazetta terepszintre 
történő feltöltése inert hulladék-
kal (építési törmelékkel) történik 
2018. év végéig, azonban nehéz 
a megfelelő mennyiségű törmelék 
összegyűjtése, ezért tervezik a bő-
ven rendelkezésre álló kommunális 
hulladék engedélyeztetését is. 

A Partner-Depónia Kft. által ter-
vezett projekt célja tehát olyan te-
lepülési szilárdhulladék-lerakó lét-
rehozása, amely környezetszennye-
zés kizárásával alkalmas a hulladék 
ártalmatlanítására a körzetünkben, 
így nem kell majd távolra szállíta-
ni a kommunális hulladékot, illetve 

hozzájárul a kazetta rekultiváció-
jához. Magyarországon ilyen jelle-
gű hulladéklerakót még nem épí-
tettek és külföldön is nagyon ke-
vés található. A létesítmény terve-
zett teljes kapacitása 1–1,2 millió, 
napra lebontva 380-400 tonna. A 
hul ladék a környező településekről 
kerül beszállításra, amely az egyes 
önkormányzatok feladata lesz. 

A lerakó létesítése 4-6 hónapot 
vesz igénybe, a zagykazetta feltöl-
tése a tervek szerint több mint tíz 
éven keresztül történik. Ezt köve-
tően a felső zárórétegrend kialakí-
tásával és növényesítéssel fejeződ-
het be a domb teljes tájba illeszté-
se. Ennek egyik fontos előnye lesz, 
hogy megszűnik a salak-pernye-
lerakóból történő szennyezőanyag-
kimosódás, illetve a levegőbe jutó 
porszennyezés. A hulladéklerakó 
kizárólag a jogszabályoknak meg-
felelően készülhet el, így belőle 
semmiféle szennyező anyag nem 
kerülhet ki. A talajvízszint és a le-
rakó alja között megfelelő lesz a 
távolság, hiszen többek között az 

itt húzódó Hidegvölgyi-patakot, a 
kazetták mögött elterülő bányata-
vakat, a felszín alatti vízbázist meg 
kell védeni a szennyeződésektől. A 
területen monitoring rendszer ke-
rült kiépítésre még a salak-pernye-
elhelyezés és egyéb tevékenység 
figyelését szolgálva, de a rendszer 
biztosítja a hulladéklerakó műkö-
désének környezetvédelmi szem-
pontból történő ellenőrzését is. 

A képviselő-testület már két íz-
ben tárgyalta a város rendezési ter-
vének módosítását a hulladéklera-
kó kialakításának céljából. A febru-
ár végi ülésen zárt napirendi pont-
ként vitatták meg az előterjesztést. 
Nem született konkrét döntés az 
ügyben, további tárgyalásokat java-
solt a testület, amelyen Katona Csa-
ba alpolgármester, Kádár István és 
dr. Juhász Attila bizottsági elnökök, 
illetve egy hulladékgazdálkodásban 
jártas szakember fognak részt ven-
ni, mielőtt a végső döntést meg-
hozza a képviselő-testület. 

 GÁGó 
 FOtó: erDőHÁtI

alsóVÁrOsI laKOssÁGI FóruM!
Jákli Tivadar, a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője tisztelettel meghív minden ked-
ves érdeklődőt a 2011. március 17-én (csütörtökön) 17 órától tartandó lakossági fórumra, melynek 
témája: rákóczi-telepi közlekedés, közrend, közbiztonság.

Helye: rákóczi telepi tagiskola (Bartók Béla út 6.),

Meghívott vendégek: Zékány József rendőr százados, közbiztonsági osztályvezető, Szűcsné 
Czetner Judit mb. közterület-felügyelet vezető, Nyitrai Béla, a Várpalotai Polgárőrség vezetője.

A fórumon lehetőség nyílik bármilyen kérdés, észrevétel és javaslat felvetésére.

Minden kedves érdeklődőt várok.
Jákli Tivadar önkormányzati képviselő

HaRkányi nándoR munkatáRs mutatJa a Hulladék befogadásáRa alkalmas zagykazettát
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Várpalota helytörténész fotográfusa
leitner Ferenc nagy megtisztel-
tetésben részesült február 24-én, 
Veszprémben, a megyeházán. Dr. 
schmitt Pál a Köztársaság elnöké-
nek díszoklevele éremmel kitün-
tetést adományozta leitner Fe-
renc részére helytörténeti kuta-
tó- és dokumentálótevékenysége 
elismeréseként, Várpalota kultu-
rális életében való aktív szerep-
vállalásáért. Városunk díszpol-
gárával, korábbi kulturális veze-
tővel beszélgettünk a fiatalkori 
emlékekről.

– Feri bácsi nagyon sokat tett 
Várpalota kulturális életéért, több 
területen tevékenykedett, rengeteg 
emléke van. Néhány élményét kira-
gadva kérdezzük az életéről. Mióta 
él Várpalotán?

– Tatabányán születtem 1923-
ban. Akkoriban munkásokat tobo-
roztak Franciaországba, a mi csalá-
dunk is kikerült Észak-Franciaország 
egyik bányavidékére, egy kisváros-
ba. Egyéves múltam ekkor. Nyolc 
évet töltöttünk el, itt született az 
öcsém. Francia gyerekek között ne-
velkedtem, írtam, olvastam franci-
ául. Kint egész más volt a klíma, 
mint a magyar, nem voltak olyan 
hidegek, a nyolc év alatt csak egy-
szer esett hó. Apám közben örökölt 
egy kis földet, a honvágyunk nagy 
volt, úgy döntöttünk, hogy haza-
költözünk. Bicskére érkeztünk, a 
rokonsághoz, akik szívesen vendé-
gül láttak minket. Apám még kint 
maradt dolgozni, amíg, mi itthon 
letelepedtünk. Később ő is haza-
tért, munkahelyet kellett keresnie, 
ami elég nehezen ment. Végül Vár-
palotán, a kőbányába vették fel, 
ami a mostani Kálvária-domb alján 
volt. Pár hónap múlva aztán sike-
rült a bányában (akkori nevén Unió 
Szénbányák) elhelyezkedni. Először 
a Megyeháza (mostani Jókai) utcá-
ban kaptunk lakást, ami elég nyir-
kos, kényelmetlen volt, így hamar 
elköltöztünk a Felsőmajorba, a ka-
tolikus templom felett, Szabó bor-
bély udvarában lévő lakásba. 

– Mikor találkozott először a 
fényképészettel?

– A francia kis városkában, kö-
zel hozzánk volt egy fotóműterem. 

Bejártam ide. Udvarias gyerek vol-
tam, a fényképész elbeszélgetett, 
foglalkozott velem. Sejtelmes han-
gulatú volt a műterem, jól éreztem 
itt magam. Amikor hazajöttünk, 
Szabó borbély udvarában, ahol lak-
tunk, élt szintén egy fényképész. 
Megszoktam, hogy én ilyen helyre 
bejárhatok, ő pedig látta, hogy tu-
dok valamennyit a fényképészetről. 
Egy alkalommal megkérdezte, hogy 
fényképeztem-e már. Adott egy gé-
pet, beletett egy lemezt, akkoriban 
még lemezre fényképeztek. Kimen-
tem a főtérre, és készítettem egy 

felvételt. Sikerült. Tudtam, hogy 
mozdítani nem szabad, milyen az 
érzékenysége, hármat kell számolni, 
hogy megfelelő fényt kapjon. Visz-
szavittem, megnézte a fotográfus 
és meglepődve látta, hogy nagyon 
jó lett a felvétel. Utána már hívott 
segíteni is. 16 éves koromban aztán 

kaptam egy saját fényképezőgépet 
a születésnapomra. Van is még né-
hány ekkor készült képem. 

– Milyen volt Várpalota ebben az 
időben?

– Palotán akkoriban nagyon so-
kan foglalkoztak állattartással, bir-
kát, disznót, szarvasmarhát nevel-
tek. Minden nap kihajtották  legelni 
a jószágokat. Az Alsó-, Felsőváros-
ban elég keskenyek voltak az utcák, 
ha azokon ment a sok állat, az em-
bernek félre kellett állnia, hogy el-
férjenek. Száraz időszakban hatal-
mas por, esőben pedig sár volt. Jár-

da nem épült sehol.  Kövezett út is 
egyedül a Kossuth utca volt, a Fő 
tértől a vasútállomásig, amit akkor 
Fő utcának neveztek. Később el-
kezdték összegyűjteni a pénzt be-
tonútra. ’35-ben készült a 8-as út, 
megegyeztek az építő céggel, hogy 
a városon keresztül is kialakítanak 

egy betonutat, amely a Külsőmajor-
tól (a temetőtől) a mai Szent Ist-
ván és Szent Imre úton ért ki. Ez 
sétálóutca lett. Jó időben mindenki 
kijött, vasárnap délután korzó volt, 
legények, lányok, köztisztviselők a 
családjukkal együtt sétáltak, kor-
zóztak.

– Hogy lett kultúrvezető?
– Már gyerekként is sokat szere-

peltem, énekeltem. A háború után a 
bányánál egy gyűlésen vettem részt, 
ahol éppen a kulturális csoport mű-
sort szervezett. Elmondtam az ötle-
teim, beleszóltam, hogy kellene sze-
rintem a szerepeket kiosztani. Fel-
figyeltek rám, odahívtak és bekap-
csolódtam. Sikeres darab lett belőle. 
Aztán megkerestek, hogy vállaljam 
el a kulturális bizottság vezetését. 
Sok műsort hoztunk össze, nagysi-
kerű telt házas előadásokat tartot-
tunk, még vidékre is jártunk. Ehhez 
hozzásegített régi ismerősöm, Faller 
Jenő is, akinek többször kikértem a 
véleményét. Hivatalosan 1949-től 
lettem az akkori kultúrotthon veze-
tője. 1958-ban épült fel az új mű-
velődési ház, amely az én javasla-
tomra kapta a Jó Szerencsét nevet.  
Sok mindent szerveztünk a vezeté-

sem alatt (fúvószenekari találkozó, 
fotószakkör, korszerű mozigépház, 
helytörténeti gyűjtemény), a fény-
képezőgép pedig mindig a nyakam-
ban volt... 

(Folytatás: www.varpalotai.hu)  
GÁGó aNIta

FOtó: PINtér lÁszló

talabéR máRta polgáRmesteR és leitneR feRenc fotogRáfus

egy Régi váRoskép leitneR feRenc aRcHívumából
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Jubilál az inotai iskola
Fél évszázada Inota életének 
szerves része a Baglyas lábánál, 
fák között elhelyezkedő, csalá-
dias hangulatú általános iskola, 
amely az idén a lakótelepen és a 
faluban zajló jubileumi rendez-
vényekkel, régi tanítványok, ta-
nárok részvételével ünnepli meg 
az ötvenéves sikeres működést. 

– Tanulóink pályázat kereté-
ben iskolatörténeti prezentáció-
val, fogalmazással, verssel, raj-
zokkal készülnek az évfordulóra. 
Jubileumi kiadvány megjelente-
tését tervezzük, május 23–28-
ig pedig egy héten keresztül 

tart majd az ötvenéves évfor-
duló megünneplése. Nyitó ren-
dezvényként a képzőművészet-
tel foglalkozó volt tanárok, ta-
nítványok kiállítása tekinthető 
meg, majd kulturális bemutató 
és érdekes foglalkozást, hobbit 
űző régi tanítványok, pedagó-
gusok részvételével zajló rend-
hagyó órák következnek. Ezeken 
túl kirándulás, sportnap, vetél-
kedő, iskolatörténeti kiállítás a 
Béke Művelődési Házban, mind 
része programunknak. Gála zárja 
a jubileumi hetet, majd osztály-
találkozó, bál nyújt remélhetőleg 
nagy élményt a résztvevőknek 

– tájékoztatott Holdosiné Varga 
Zsuzsanna tagintézmény-vezető.

Az iskola a kezdetektől kis lét-
számú, családias jellegű és szerve-
sen kapcsolódik a városrész életé-
hez. Állandó szereplője a nemzeti 
ünnepeknek a Készenléti lakóte-
lepen és a faluban. Rendszeresen 
adnak műsort a helyi nyugdíjas és 
idősek klubjában. Több mint tíz 
éve hangversennyel, verses mű-
sorral köszöntik a karácsonyi ün-
nepet a kápolnában. Az iskola az 
egész év folyamán változatos ren-
dezvényeket – többek között kis-
farsang-őszbúcsúztató, vetélke-
dők, rendszeres túrák a Várvölgy 
és a Burok-völgy felfedezésére, 
tanév végi alkotótábor – szervez 
a tanulóknak. Az ovi-suli progra-
mot a városban az inotai iskola 
indította el 1996-ban, idén már-
cius 9-ére és 17-ére várják a leen-
dő elsősöket az iskolanyitogatóra. 
Tavaly óta kompetencia alapú ok-
tatás folyik felmenő rendszerben. 
Számos városi versenyen vettek 
részt sikerrel az inotai iskolások, 
többek között a Heidrich Péter-
emléktornán, zenetörténeti vetél-
kedőn, az MH BHK harci túráján, 
kistérségi szavalóversenyen értek 
el kiváló eredményeket.az általános iskola tanulói is méltó módon készülnek maJd az évfoRdulóRa

az iskola története

1954 – az Inotai Alumínium-
kohó berendez egy tantermet 
az 1. b osztály számára az erő-
műnél. Barakkiskolának neve-
zik. Innen indul a gyártelepi 
intézmény története. Ekkor 
még a falusi iskola is műkö-
dött, mégpedig közös igazga-
tás alatt. Négy év múlva vá-
lik le az Inota falusi 4. sz. is-
koláról a gyártelepi 5. sz. is-
kola. Az első tanterem 1955. 
január 1-jén nyílik meg, még 
mindig a régi helyén. Később 
bővül négy tanteremre az al-
só tagozat. Az 1958/59. tan-
évben 9 nevelővel és 193 ta-
nulóval már nyolcosztályos ál-
talános iskolaként működik az 
intézmény, még mindig a régi, 
korszerűtlen épületben, Pin-
tér Ottó igazgatása alatt. 

1961 – ez a jubileumi dá-
tum, ekkor adják át a Készen-
léti lakótelepen a most is mű-
ködő iskolát. Az új, egyeme-
letes, hat tantermes épület-
ben már 302 tanuló kezdi meg 
koptatni a padokat. Pintér Ot-
tó 17 évig marad igazgató.  
(Folytatás: www.varpalotai.hu)

a harmadik évtized
a Városszépítő és -Védő egyesü-
let február végén tartotta éves 
közgyűlését, amely során érté-
kelték az elmúlt jubileumi évet 
és előrevetítették az idei prog-
ramokat. a szervezet – az eddi-
gi évekhez hasonlóan – bizonyí-
totta elkötelezettségét a város 
értékeinek megőrzése, szépíté-
se ügyében.

A 2010-es év jelentős évfordu-
ló az egyesület számára: húsz éve 
áll fenn és dolgozik gazdag prog-
ramjain a tagság. A jubileumi év-
hez méltóan reprezentatív kiad-
ványt jelentetett meg az egye-
sület, illusztrálva a két évtized 
munkáját. A könyv fotókiállítás-
sal egybekötött ünnepi közgyűlés 

során került bemutatásra. Minder-
ről és a többi tartalmas program-
ról Petrovics László elnök beszélt.  
Ez évben tisztújítást tartottak, a 
hagyományos vetélkedők, előadá-
sok, helytörténeti séták, műem-
lék-bemutatók szervezése mellett 
folytatódott a népszerű Virágos 
Várpalotáért mozgalom is. Próder 
István, az ellenőrző bizottság el-
nöke az egyesület gazdálkodásáról 
tájékoztatott, majd az elnök fel-
vázolta a 2011-es év terveit is. 

Újra meghirdetésre került a si-
keres Tiszta, virágos Várpalotáért 
elnevezésű program.   Orosz Lá-
szló ve zetőségi tag beszélt rész-
letesen a felhívásról, amely az ed-
digiekhez képest változásokat is 
tartalmaz.

Pá lyáza t i  fe lh ívás
– tiszta, virágos Várpalotáért

A Városszépítő és -Védő Egyesület ebben az évben is közös össze-
fogásra szólítja a város lakosságát, intézményeit és vállalkozóit, 
hogy segítsék szebbé, tisztábbá tenni lakókörnyezetünket, köz-
területeinket. A meghirdetett kategóriák: 1.) kertes házak előtti 
közterület, 2.) tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 3.) 
vállalkozók, kereskedelmi egységekhez tartozó közterület, 4.) in-
tézmények díszítése, 5.) tömbházak  egységes dekorációja.

Jelentkezési lap átvehető a polgármesteri hivatal portáján, 
a Rákóczi Telepi Tagiskolában és a városi könyvtárban. Beküldé-
si, leadási határidő: 2011. március 31. Leadható: polgármesteri 
Hhivatal portája, Rákóczi Telepi Tagiskola, könyvtár, Fátyol virág-
üzlet, Liget Sziget faiskolai áruda, Rotter kertészet.

Részletes felhívás: www.varpalota.hu, www.vpkozuzem.hu.

 Palotai Hírnököt: www.palotai-hirnok.hu,   
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon!
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tavaszi fesztivál a retró színházban!
a Veszprémi tavaszi fesztivál két 
kitűnő előadásával ajándékozza 
meg az inotai retró színházba lá-
togatókat a Pannon Várszínház.

A Tenkes kapitánya, a Honvéd 
Együttes látványos zenés-táncos pro-
dukciója lesz látható március 11-én 
pénteken. A Tenkes kapitánya című 
történelmi kalandfilm meghatározó 
szerepet töltött be a magyar tele-
víziózás történetében. Az 1964-ben 
készült fekete-fehér film annak ide-
jén óriási népszerűségre tett szert.

A téma a Rákóczi-szabadságharc 
idején, Siklós környékén folyó ku-
ruc-labanc küzdelmeket idézi. A fő-
szereplő Eke Máté, Béri Balog Ádám 
kuruc brigadéros katonája ugyan 
költött személy, de számos jobbágy-
katonából lett kuruc tiszt történelmi 
alakját ötvözi egybe. A történet me-
seszerűen, sok humorral mutatja be 
azokat a kuruc hősöket, akik ravasz-
sággal, magyaros virtussal végül is 
legyőzik a bugyuta labancokat.

A zenés-táncos  darab megidé-
zi a kuruc kor legendás személyeit, 
zenei és mondavilágát. Néptánc ha-
gyományaink segítségével elevení-
ti fel nemzetünk történelmi hagyo-
mányait, teljesebb képet nyújtva a 
kor nevezetes és névtelen hőseiről. 
A Honvéd Együttes  magas színvo-
nalú produkciójának köszönhető-
en egy remek estét tölthetünk el a 
Retróban. 

Március 18-án pénteken pedig 
a debreceni Csokonai Színház ven-
dégjátékát élvezhetjük. A színház 
Medvegyev: Fodrásznő című da-
rabját, a 2010-es X. pécsi orszá-
gos színházi találkozó  legjobb elő-
adását hozta el városunkba (a sze-
replő Szűcs Nelli ugyanekkor a  
MASZK Országos Színészegyesület 
színészzsűrijétől a legjobb női ala-
kítás díját kapta).

A kortárs orosz színházi élet egyik 
emblematikus figurája, a rendező-
ként és színházi pedagógusként is 
ismert Viktor Rizsakov az idei évad-
ban egy fiatal orosz drámaíró, Szergej 
Medvegyev A fodrásznő című darab-
ját állította színpadra.  A produkció 
a kortárs orosz drámaírás egyik új re-
mekén, a kisemberek tragédiáját go-
goli groteszkséggel ábrázoló drámai 
szövegen keresztül a boldogság után 
vágyódó nő drámájának egyetemes 
problémáit fogalmazza meg. A derű-
be, a szeretetbe csomagolt fájdalom, 
amely Rizsakov színházi nyelvének 
egyik jól felismerhető sajátossága, 
az emberi vágyak és a rideg valóság 
között feszülő ellentmondást emeli 
költői szintű látomássá, amely min-
den korosztály érzékeny rétegét ké-
pes megszólítani, részvétre és életé-
nek újragondolására késztetni. 

A Pannon Várszínháznak köszön-
hetően színházi produkciók színe-
javával találkozhatunk  újra a Retró 
Színházban. Hát ne hagyjuk ki!

Jelenet a tenkes kapitánya címû zenés-táncos elõadásból
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Március 15.
p r o g r a m :

9.00–  Megemlékezés és koszorúzás Várpalotán, az alsóvárosi te-
metőben gróf Zichy Béla, ’48-as nemzetőr sírjánál. Köszön-
tőt mond: dr. Huszár Pál ny. egy. docens. Közreműködnek a 
Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola di-
ákjai

9.00–  Március 15-i ünnepi megemlékezés és koszorúzás Inotán, 
a Radnóti úti emlékműnél. Ünnepi beszédet mond: Katona 
Csaba, Várpalota város alpolgármestere

9.45–  Térzene a Bányász Fúvószenekar közreműködésével

10.00–  Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 
tiszteletére rendezett városi ünnepség a Thuri téren

               – Himnusz – Talabér Márta, Várpalota  város polgármeste-
rének ünnepi köszöntője – „Egy nemzet nem élhet hősök, pél-
daképek nélkül” (a Faller Jenő Szakképző Iskola Duende szín-
játszó csoportjának ünnepi műsora) Esőhelyszín: Jó Szerencsét Mű-
velődési Központ, színházterem) – Koszorúzás – közreműködik a 
Bányász Fúvószenekar – Szózat

Programajánlók, közérdekû információk
Jó szereNcsét MűVelőDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
11-én 14 órakor kistérségi versmondó ver-

seny
25-ig Oláh Zoltán autodidakta festő kiál-

lítása 
19-én 17 óra nemzetközi kórusfesztivál gála
HeMO
Várpalota, Mandulás
31-éig 2011. év kiemelt honvédségi évfor-

dulói. Állandó kiállítás
8–13-ig hüllõkiállítás. Nyitva tartás: 9–18 

óráig
Március 17–április 6-ig Dr. Keresztes 

Sándorné  Gyere velem  című  régiképes-
lap-kiállítása

KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
16-án 17 órakor Hírhedett zenésze a világ-

nak – zenés megemlékezés Liszt Ferenc 
születésének 100. évfordulóján. Előadó: 
Borbás Károly tanár

VÁrPalOtaI IFJúsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
10-én 16 óra Gergely-járás – kötetlen be-

szélgetés, játékos kvíz
11-én 16.30–17.30-ig Nemzeti ünnepünkre 

emlékezünk. A klubtagok előadása már-
cius 15-e alkalmából

21-én 16 órától „…világ költői, ide jöjje-
tek…” – kötetlen beszélgetés, játékos 
vetélkedő

23-án 16 órától „Záporeső hullott, nagy a 
víz, nagy a sár” – játékos vetélkedő

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
13-án II. Queen Dance Kupa és a Dance 

Unit5 hip-hop- és showtáncverseny
19-én 19.30 VBSK–Ősi női kézilabda-mér-

kőzés
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
12-én 14.30 VBSK–Szombathelyi Haladás 

bajnoki labdarúgó-mérkőzés
15-én 14.30 VBSK–Sopron bajnoki labdarú-

gó-mérkőzés

Hozzávalók: 15 dkg kolozsvárri 
szalonna, 10 dkg lángolt kolbász, 
25 dkg erdei gomba, 5 dkg liszt, 
1 közepes vöröshagyma, 2 dl tej-
föl, 1 l csontleves, 1-3 babérlevél, 
őrölt bors, zsályalevél, kakukkfű, 
csemege-fűszerpapika, 20 dkg kész 
húsos derelye

Elkészítés: Vágjuk apróra a 
szalonnát, és süssük zsírjára. 
Szedjük ki a megsült szalonna-
kockákat, és a zsírjában pirít-

suk meg a hagymát. Ezután szór-
juk rá a felszeletelt gombát, sóz-
zuk, borsózzuk, zsályával, illetve 
kakukkfűvel ízesítsük. Kis ideig 
pároljuk, ezt követően hintsük 
meg pirospaprikával és öntsük fel 
csontlevessel. Dobjunk bele 1-2 
babérlevelet, a karikára vágott 
kolbászt, a szalonnakockákat, és 
forraljuk fel. Ezt követően adjuk 
hozzá a húsos derelyét és miután 
megfőtt, tejföllel és liszttel sű-
rítsük be.

Einstein, Newton és Pascal bújócskáznak. Einstein a hunyó. Számol 
húszig és megfordul. Látja ám, hogy ott áll előtte Newton, egy kré-
tával maga köré rajzolt 1 m x 1 m-es négyzetben.
– Megvagy, Newton – mondja.
– Nem, te nem engem találtál meg, hanem 1 Newtont egy négyzet-
méteren, vagyis Pascalt...

Egy férfi felad egy hirdetést: „Feleséget keresek!” Másnap kap száz 
levelet, mindegyikben ez áll: „Mit szólna az enyémhez?”

recept(t)úra

Humorzsák

Bakonyi betyárleves

Március 11. 18 óra:
A Tenkes kApiTányA

Március 18. 19 óra:
fodrásznő

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

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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Villamossági és gépészeti termékeket egy helyen!
Ha szeretné víz-, gáz-, fűtésrend-
szerét, villamos hálózatát felújí-
tani, átépíteni, csak térjen be a 
Ds villamossági és épületgépésze-
ti szaküzletbe Várpalotán, a szent 
István úti üzletsoron! Garantált 
udvarias kiszolgálás, versenyképes 
árak és széles áruválaszték várja. 
Miklós Jánossal, a Ds Gázszerelő 
Bt. vezetőjével beszélgettünk.

– Mivel foglalkozik a cég?
– A bt. 1996-ban alakult. Fű-

tés- és vízvezeték-szereléssel in-
dultunk, ami a mai napig a cég 
főprofilja. 2005 nyarán nyitottuk 
meg üzletünket, melyben az első 
néhány évben csak villamossági 
termékeket árultunk, ám tavaly óta 
épületgépészeti cikkeket is vásá-
rolhatnak nálunk. A közelmúltban 
új lehetőség nyílt a terjeszkedésre, 
így bővebb árukészlettel működhet 
mostantól üzletünk. Célunk, hogy 
nálunk minden olyan terméket 
megtaláljanak vevőink, ami a villa-
mossági és épületgépészeti profilt 

lefedi, és mindezt korrekt áron, ud-
varias kiszolgálással kínáljuk. Ter-
mészetesen, ha valami éppen nincs 
készleten, 1-2 napon belül besze-
rezzük, és nagyobb termékeinket 
ingyenesen házhoz szállítjuk.

– Melyek a fő termékek?
– Egyrészt villamossági cikkek, 

többek közt: vezetékek, csatornák, 
szerelvények, kapcsolók, dugaljak, 
kismegszakítók, és minden, ami a 
villanyszereléshez szükséges, de a 
szerelőkön kívül a lakosság is meg-
találja az összes villamossági ter-

méket, mint például az izzók, ele-
mek, hosszabbítók, távirányí tók, 
bojler-, mosógép-, centri fu ga-
alkatrészek, lámpák, csil  lá rok. Más-
részt épületgépészeti termékek, 
víz-, gáz-, fűtésszereléshez szük-
séges cikkek: réz- és műanyag csö-
vek a hozzájuk tartozó idomokkal, 
szelepek, szivattyúk, gömbcsapok, 
radiátorok, csaptelepek. Vevőink 
megtalálják nálunk a gáz-, és ve-
gyes tüzelésű kazánokat, bojlereket, 
kandallókat, tűzhelyeket, konvekto-
rokat, s most már forgalmazunk zu-

hanykabinokat, kádakat, mosdókat, 
mosdószekrényeket, WC-csészéket 
kiegészítőikkel együtt, és aki szer-
szám-, barkácsgépet szeretne vásá-
rolni, nálunk azt is megtalálja.

– Milyen kivitelezési munkákkal 
kereshetik fel az üzletet az érdek-
lődök?

– Teljes körű épületgépészeti 
és villamos kivitelezést vállalunk 
magánszemélyeknek és közületek-
nek egyaránt, a helyszíni felmérés-
től az anyagbeszerzésen, gépészeti 
és villamossági munkák elvégzésén 
át a helyreállításig. Szakembere-
ink sokéves tapasztalattal, 24 órás 
ügyeleti rendszerrel állnak rendel-
kezésre víz-, fűtésszerelési mun-
káknál, duguláselhárításnál. Vég-
zünk fűtéskorszerűsítést, fürdőszo-
ba-, konyhafelújítást bontástól a 
kőműves helyreállítási munkákig. 
Szeretnénk elérni, hogy akár csalá-
di házban, akár társasházban lakik 
a megrendelőnk hozzánk fordulhas-
son bármilyen villamossági, épü-
letgépészeti igényével.   (x)

gaRantált az udvaRias kiszolgálás, a veRsenyképes áR és a széles áRuválaszték

cIVIl szerVezeteK, FIGYeleM!
1% felajánlásával kapcsolatos KERETES hirdetéseiket 

15% kedvezménnyel helyezhetik el a Palotai Hírnök hasábjain!

30/260-1208

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

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

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. állást hirdet határozatlan idejű 
munkaszerződéssel a következő munkakörökbe:

• kontroller 
• könyvelő

A pályázatok leadási határideje:
2011. április 20.
A részletes pályázati kiírás 
megtalálható honlapunkon: 
http://www.vpkozuzem.hu//

Á L L Á S H I R D E T É S
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Halálos baleset Inotánál 
Halálos kimenetelű baleset történt március hatodikán délután a 8-as 

számú főút inotai szakaszánál. A Székesfehérvár irányából közlekedő Toyo-
ta kisteherautó eddig ismeretlen okból áttért az ellenkező  forgalmi sávba, 
és frontálisan ütközött a szembe jövő Suzukival. A Suzuki férfi sofőrje a 
helyszínen életét vesztette, míg a Toyotát vezető férfi könnyű sérüléseket 
szenvedett. A Suzuki hölgy utasának sérülései eddig még nem ismertek.  

az aljasság határtalan
Lopás miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki február 15. és 21. 

között a Várpalota és Tés között található vitéz Csörgey Károly tábornokról 
elnevezett emlékműről kovácsoltvas láncot lopott el.

tolatni csak pontosan, szépen...
Egy 36 éves ceglédi férfi ellen indult szabálysértési eljárás közlekedési 

baleset okozása miatt. Március elsején este érkezett bejelentés, miszerint 
egy nyerges vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló jármű tolatás 
közben a Korompay utcában kidöntött egy villanyoszlopot. 

Nem minden arany, ami fénylik
Csalás miatt indult nyomozás ismeretlen férfi ellen egy 47 éves 

pétfürdői hölgy feljelentése alapján. A tettes magát K. J. álnéven mutatta 
be, és külföldi munka szerzésének ígéretével a sértett bizalmába férkőzött. 
A férfi év elején kihasználva a bizalmasabb viszonyt, és azt az informáci-
ót, hogy a nő a lakása eladásából komolyabb pénzösszeggel rendelkezik, 
betegségre, illetve átmeneti pénzzavarra hivatkozva egymillió forint kész-
pénzt kért kölcsön tőle. Később összeismertette őt M. Zs. csörögi lakossal, 
aki számos, arany ékszerre kiállított zálogjegy birtokosa volt. A feljelentőt 
azzal kecsegtették, hogy az ezeken szereplő nemesfém tárgyak valójában 
a feltüntetett összegeknél jóval többet érnek, és azokat később jelentős 
haszonnal tudja majd továbbértékesíteni. A sértett február 5-én M. Zs. ál-
nevű személytől 1 100 000 forint értékben zálogjegyeket vásárolt, melyek-
ről később megállapítottak, hogy hamisak, a hozzájuk tartozó ékszereket 
részben már visszaváltották.  Ezt követően M. Zs. újból jelentkezett, hogy 
további zálogjegyeket adjon el a sértettnek. A február 21-i, második ta-
lálkozóra azonban már a rendőrök is felkészültek, s végül Várpalotán egy 
szupermarket parkolójában elfogták a csalót. H. Gy. 28 éves csörögi lakos 
és az ismeretlen társ 2 100 000 forint kárt okoztak a sértettnek.    

Nem a szerencse – csalók látogatták meg 
Átverés áldozatául esett egy 76 éves berhidai férfi, akinél megjelent 

két fiatal nő, s arra hivatkoztak, hogy egy nyereményjátékon a sértett 
nevét sorsolták ki, és egy elektromos, 400 000 forint értékűnek mondott 
gyógymasszázs párna kedvezményes megvásárlására rá is beszélték. A fér-
fi végül százezer forintért megvásárolta a semmit nem érő terméket. Az  
megnyerő modorú látogatóinak büszkén azt is elújságolta, hogy életében 
először nagyobb összeget nyert a totón. Az elkövetőkben volt annyi ru-
galmasság, hogy a pénz átvételét követően, távozásuk előtt észrevétlenül 
még a be nem váltott totó segédszelvényt is eltegyék. Az idős férfi azon-
ban tévedett, mert nem az általa gondolt héten játszotta meg tippjeit, így 
a 11 találatos szelvény nem 195 000, hanem mindössze 570 forintot ért.   

Magas órabérért dolgoztak a „villanyszerelők”
Egy 74 éves várpalotai férfi házánál február 24-én egy férfi jelent meg, 

aki magát az E.on munkatársának adta ki, és a villanyóra állását kívánta le-
olvasni. Az idős sértett bekísérte a férfit a ház előterébe, a villanyóraszek-
rényhez, a férfi leolvasva a mérő állását és telefonálni kezdett. Úgy tett, 
mintha az E.on központjának diktálná az óraállást, majd közölte a sértet-
tel, hogy a tízezer forintos túlfizetést a helyszínen téríti.  Trükkös módon 
felderítette az elrejtett pénz helyét, elterelte a sértett figyelmét, míg a 
közben beérkező társa a 240 000 forintot ellopta.  BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek
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Búcsú tatár antaltól
„vannak vidékek gyönyörű / tá-

jak ahol a keserű / számban édessé 
ízesül / vannak vidékek legbelül… 
/ vannak vidékek viselem / akár a 
bőrt a testemen / meggyötörten is 
gyönyörű / tájak ahol a keserű / 
számban édessé ízesül / vannak vi-
dékek legbelül”

 
Kányádi Sándor Előhang című 

versével nyitottam meg Tatár An-
tal festménykiállítását 2008 szep-
temberében iskolánkban a Bartos-
napokon. Sokéves szoros kapcso-
lat fűzött össze minket. Tóni bácsi 
a maga szerénységével intézmé-
nyünk egyik fő támogatója volt. 
2005 óta minden évben megaján-
dékozta iskolánkat egy-egy festmé-
nyével, melyet elárverezhettünk, 
így segítette tanulóink kirándulá-
sát, kulturális és sportversenyeit. 
Köszönetünket most a csillagokkal 
küldjük Tatár Antal, Tóni bácsi fe-
lé. Mert ő már az egekben jár, földi 
vándorútja bevégeztetett. 

Tatár Antal 1935-ben szüle-
tett Újpesten.  Az 1950-es évek-
ben Pétfürdőn ismerkedett meg 
Ujhelyi Gáborral, aki nagy hatás-
sal volt művészi személyiségének 
alakulására. Festészeti techniká-
ját tovább csiszolta Mórocz Mik-
lós és Nagy Gyula irányításával a 
Jó Szerencsét Művelődési Központ 
festőkörében. Egyéni és csoportos 
kiállításainak száma meghaladja a 
hatvanat, alkotásai megtalálhatók 
számos közintézményben, hazai és 
külföldi gyűjtők tulajdonában egy-
aránt. Tagja volt az Országos Kép-
ző- és Iparművészeti Társaságnak, 
a Honvéd Kulturális Egyesületnek 
és a Palotai Alkotók Körének. Mű-
vészeti munkásságát számos or-
szágos kiállításon ismerték el, me-
lyek közül kiemelkedik a Magyar 
Honvédség pályázatán 1995-ben 
elnyert különdíj, 2005-ben a Bu-
dapesten megrendezett országos 
amatőr Esszencia kiállításon ka-
pott nívódíj. 2006-ban Várpalota 
Város Önkormányzata példamutató 
emberi és alkotói pályája elismeré-
seként Várpalota Város Érdemérem 
kitüntetést adományozott neki.

Tatár Antal így írt önmagáról: 
„Saját kedvemre alkotok. Festésze-
tem arra biztat, hogy merjük sze-

retni az erdők, vizek félhomályait, 
párás fényeit, meghitt hangulata-
it, a természet káprázatos színvilá-
gát.” Erre tanított minket is művé-
szetével: a hazai táj, a  körülölelő 
természet szeretetére.

Tatár Antal közel hatvan évet 
alkotott itt, Várpalotán, miközben 
nyitott, értő szemmel látta és fes-
tette meg a Dunántúl hangulatos 
tájait. Életműve tiszteletet paran-
csol és tiszteletet érdemel, mert 
kiforrott alkotásai határozott vo-
nalvezetésű ecsetvonásai jellemző 
Tatár Antal-os stílust képviselnek. 
Egyéni látásmódja által átszűrt, 
természethű ábrázolásmódja, fá-
tyolos pasztell színvilága egyedien 
jellemző őrá. Benne élt a tájban, 
és szinte mi is ott álltunk mellet-
te. Mint ahogy évtizedekig ott állt 
mellette hűséges felesége Magdi-
ka, és segítették alkotókedvének 
kibontakozását szeretett gyerme-
kei és unokái is. 

Tudtuk, hogy beteg, de bíztunk 
benne, hiszen győztes típus volt. 
Bátor, kedves, barátságos, jószívű 
ember. Évek óta küzdött a kórral, 
de mindig ő kerekedett felül.

2010 novemberében festőba-
rátjával, Papp Jánossal, közös ki-
állítására szinte a kórházból érke-
zett,  így a megnyitóbeszédből az 
utolsó pillanatban került ki ez a 
pár gondolat: Tatár Antal betegsé-
ge miatt csak lélekben van velünk. 
Üzenjük neki  betegágyára, mi-
előbbi gyó gyulást, hogy újra köz-
tünk lehessen.

És szerencsére ott is volt, mert 
előző nap kijöhetett a kórházból, 
hogy részt vehessen utolsó kiállítá-
sának megnyitóján, Hajmáskéren. 
Utoljára láttam szikár, egyenes tar-
tását, utoljára búcsúztunk barátsá-
gos kézfogással egymástól. Ma már 
tudom, a földi létben örökre. 2011. 
február 26-án a betegség kereke-
dett felül, visszavonhatatlanul.

Kedves Tatár Antal, kedves Tóni 
bácsi! Látó emberként járd az égi 
vidékeket, légy a csillagok között! 
Figyelj minket, vigyázz ránk! Bú-
csúznak tőled szeretteid, barátaid, 
ismerőseid, tisztelőid.

Búcsúzik tőled Várpalota.

PócsIK JózseF

– 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

Xhénia mûanyag nyílászárók és 
alumínium radiátorok
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I T T H O N  V A G Y U N K ,  É R T É K E T  T E R E M T Ü N K

w w w . z i r c i t a k a r e k . h u

Pénzügyi 
muníciót 

biztosítunk 
vállalkozásának!

Szabad felhasználású, 
forint alapú hitelek,

árfolyam kockázat nélkül.

10 M Ft-ig akár 
ingatlan fedezet nélkül!

A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás 
nem teljeskörű, ezért kérjük, részletes információkért látogasson el 

weboldalunkra, vagy érdeklődjön fiókjainkban!

8100 Várpalota, Szabadság tér 3/a

zircitakarek@zirc.tksz.hu

a Hölgyeknek szentelt nap minden évben máRcius 8., amikoR különös figyelemmel és a 
tisztelet HangJán foRdul a féRfi a női nem felé. a nőnap előestéJén v. kulcsáR ildi-
kó, a nők lapJa főmunkatáRsa látogatott el váRpalotáRa, a Jó szeRencsét művelő-
dési Házba, Hogy szeRezzen egy deRűs estét a megJelent nőknek és peRsze az éRdeklődő 
féRfiaknak. egy koRty deRűvel könnyebb a mindennapok neHézségeit, a páRkapcsolat, 
a gyeRmeknevelés peRceit megélni – vallJa az úJságíRó. az ünnepi alkalomRa palotai 
Hölgyek alkotásaiból nyílott kiállítás.  

FOtó: PINtér lÁszló

Derűs nőnapi találkozás

Keresse fel a Szalajka-völgyben 
a páratlan vízesést, a lipicai ménest, 
a Bükk gyönyörű kirándulóhelyeit!

A lipicai ménesbirtok szomszédsá-
gában lévő APARTMANHÁZUNK 
4 szobával, 2 fürdőszobával, ebédlővel, 
nappalival, nagy udvarral, belső par-
kolóval várja a pihenni vágyókat. 

Vendégházunk szobánként és egyben is (kedvezménnyel) kiadó.

Elérhető közelségben további kedvelt kirándulócélok: Eger, Egerszalók,
   Miskolctapolca, Lillafüred

Látogasson el hazánk egyik 
legkedveltebb és legszebb kirándulóhelyére!

Látogasson el hazánk egyik 
legkedveltebb és legszebb kirándulóhelyére!

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

Üdülési csekket elfogadunk!

A Helyi Választási Iroda nevé-
ben közzéteszem, hogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom Várpa-
lotai Alapszervezet alelnöke, Inota 
városrész önállóvá válásával kap-
csolatban, aláírásgyűjtő ív hitele-
sítésére vonatkozó kérelmét  2011. 
február 28-án visszavonta.

Fentiek miatt a 2011. február 
22-én közzétett 13/3/2011. számú 
határozatban foglaltak nem hajt-
hatók végre, az aláírásgyűjtő ívet 
nem lehet hitelesíteni.

MÁtéNé Dr. IGNÁcz aNIta 
JeGYző

tájékoztatás

KéPVIselőI FOGaDóóra
Antal László önkormányzati képviselő 2011. március 16-án 

16 órától képviselői fogadóórát tart. Helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti tárgyalója. Várunk minden kedves érdeklődőt!
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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 24-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: március 19., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.
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NáLuNk máR tavasz vaN!
Megérkeztek a tavaszi sportcipôk 

a Cipôsarokba! 1990 Ft-tól 3990 Ft-ig.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.
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Ingatlan
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 Csákány-hídnál 196 nm kert, tégla-
épülettel, ivóvíz + fúrt kút, melléképü-
let, gyümölcsfák, szőlő. Érd.: 30/512-
0266

Kismezőn családi ház eladó. Kétszobás. 
20/570-3086

újlaky utcában földszinti kétszobás lakás 
eladó. Alacsony rezsi, gáz- és cserép-
kályha-fűtéssel. Tel.: 30/950-5153

Kiadó 
Kiadó a Körmöcbánya utcában fiatal pár 

részére egyszobás bútorozott lakás. 
Egyhavi kaució szükséges (albérleti díj 
25 000 Ft). Tel.: 20/366-1010

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

légát keresek. Németnyelvű fényképes 

önéletrajzokat az alábbi címre kérem. 

kocka1313@gmail.com

Vegyes
Kiadó családi házat keresünk, hosszú táv-

ra, kaucióval. Minimum háromszobá-

sat. 30/260-1208

Hagyatékot, régi bútort, paraszti, polgári 

bútorzatot, lakáskiegészítőket (fogas, 

csillár, óra, porcelán stb.), használati 

tárgyakat vásárolnék. 30/259-8142

Mérlegképes könyvelői végzettséggel vál-

lalom magánszemélyek adóbevallá-

sának elkészítését (2000 Ft/db).Tel: 

0620/285-9941

Üdülési jegyét beváltjuk! Érdeklődni: 

30/260-1208

tavaszi-nyári kismamaruhák, illetve kis-

méretű babaruhák szép állapotban el-

adók. Tel.: 88/745-011

Idősek, mozgáskorlátozottak figyelmébe 

ajánlom praktikus elektromos mope-

det! Érdeklődni egész nap a 30/252-

2688-as telefonon.

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

Asztmára, légúti allergiára, 
légcsőhurutra.

SÓKRISTÁLY STÚDIÓ
Várpalota, Zichy u. 2. 30/931-95-75 Várpalota, Szent Imre u. 11.

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!

Őszinte és mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MARTINKÓ MÁTYÁS
Várpalota Város Díszpolgára,

a Várpalotai Szénbányák nyugalmazott 
igazgatója

89 éves korában, méltósággal viselt 
szenvedés után, 2011. március 1-jén 

eltávozott közülünk.

Felejthetetlen halottunk hamvait
2011. március 10-én (csütörtök) 

15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a vörösberényi temetőben.

Martinkó Mátyást Várpalota Város Ön-
kormányzata saját halottjának tekinti.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik
 

TATÁR ANTAL JENŐ
festőművészt

utolsó útjára elkísérték, temetésén részt 
vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Adója 1%-át felajánlhatja 
a Palotai Turul Társaságnak!

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

TÛZIFA 10% KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLHATÓ! 
Akció! Szalmabrikett 48 Ft/kg

Termékek: FABRIKETT, TÛZIFA
Ingyenes házhoz szállítás 

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

Várpalota, Fehérvári út 7. (a Közüzemi Kft. területén)
Nyitva tartás: H-P 8-16, Szo 8-12 óráig

Telefon: 06 (20) 490-5081

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
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Magabiztos győzelmek
rinyamenti Kc–Várpalotai 

Bányász 29:33 (14:14)
 VBSK: Kovács J., Gebhardt 4, 

Nagy Cs. 5, Mazák 11, Szöllősi B., 
Bárdos 5, Szöllősy A., Lassu, So-
ha 3, Molnár Z. 5, Tolnai, Szabó P., 
Csűrös, Szász.

 A bajnokság 16. fordulójában 
kilenc nyeretlenül megvívott mér-
kőzés után a Bányásznak sikerült 
idegenben legyőznie a mérkőzésen 
már 23:19-re is vezető Nagyatád 
csapatát, bizonyítva ezzel, hogy a 
tabellán elfoglalt helyezésnél sok-
kal többre képes az együttes.

Az ifi mérkőzés eredménye: 
RKC–VBSK 27:24.

Várpalotai Bányász–Kalocsa 
37:20 (17:10)

 VBSK: Kovács J. 1, Molnár Z. 
4, Bárdos 7, Szöllősy A. 3, Mazák 
3, Nagy Cs. 4, Gebhardt 3, Lassu, 
Soha 6, Tolnai 2, Haszonics 1, 
Devecseri 2, Csűrös 1, Szász.

 A következő fordulóban a se-
reghajtó Kalocsa együttese láto-
gatott városunkba. A Bányász 3:0-
val kezdte a mérkőzést, a vendé-
gek ekkor még állták a sarat, 7:7-

re egyenlíteniük is sikerült. Hazai 
időkérést követően azonban bein-
dult a palotai gépezet, így meg-
nyugtató hétgólos hazai előnnyel 
fordultak a csapatok a szünetben. 
Kovács János a kapuban nagysze-
rű napot fogott ki, két hétmé-
terest is hárított, és egy remek 
helyzetfelismerést követően még 
az ellenfél kapujába is sikerült be-
találnia. A folytatásban sem volt 
megállás, a VBSK egy 8:0-s soro-
zattal immár tizennégy gólosra 
növelte előnyét, végképp eldönt-
ve ezzel a két bajnoki pont sor-
sát. Ezt követően Szoboszlay már 
bátran nyúlhatott az addig kispa-
don ülő játékosokhoz is, akik be-
állva gólokkal hálálták meg a bi-
zalmat, tevőlegesen is hozzájárul-
va a nagyarányú győzelem eléré-
séhez, amit a kilátogató közönség 
vastapssal jutalmazott.

A Bányász az egymást követő 
két győzelmével kijött a gödörből, 
és megkezdte a felzárkózást a baj-
noki tabellán.

Az ifi mérkőzésen: VBSK–
Kalocsa 46:25.

Bérczes

Harmadik éjszakai kaland
Február utolsó hétvégéjén ke-

rült megrendezésre a III. „1 éjsza-
kás kaland” női kispályás labdarú-
gó torna a városi sportcsarnokban. 
A 18 együttes részvételével meg-
rendezésre kerülő viadalt végül a 
tatabányai Amazonok SE nyerte 

meg a Győri Fészek NFK és a Gi-
zella VSE Veszprém csapatai előtt. 
A palotai gárdák közül a JÁÉV SE 
a 12., míg a Maxx FC a 17. helyet 
szerezte meg.

B. V.

cél a bennmaradás!
a hétvégén hazai pályán is meg-
kezdi szereplését a VBsK labda-
rúgócsapata az NB III Bakony-
csoportjának tavaszi folytatásá-
ban. szabó csabát, az együttes 
vezetőedzőjét kérdeztük a téli 
felkészülésről, a változásokról 
és a tavaszi esélyekről.

– Hogyan alakult a csapat fel-
készülése?

– Január 17-én kezdtük el a 
nyolchetes felkészülést heti négy 
edzéssel. Az első négy hét a fizikai 
állóképesség felerősítéséről szólt, 
ami jól sikerült. A másik részt vi-
szont, ahol a labdás gyakorlatok 
kerültek előtérbe, nagyban befo-
lyásolták a téli időjárásból adódó 
körülmények. Részt vettünk a Fü-
red-kupán, ahol hat edzőmeccset 
játszottunk, amelyeken hasznos 
tapasztalatokat szereztünk. Az ala-
csonyabb osztályú ellenfelek elle-
ni meccseket bár behúztuk, de nem 
voltam igazán elégedett a látottak-
kal. A Füred elleni két mérkőzés-
sel viszont a vereségek ellenére is 
elégedett voltam. Ezekre a találko-
zókra játékban, szervezettségben 
jobban összeálltunk. A felkészülést 
sajnos sérülések is hátráltatták. 
Összességében azonban elégedett 
vagyok az elvégzett munkával.

– Milyen változások történtek a 
játékoskeretben?

– Szabó Patrik Ausztriába iga-
zolt, Dunavölgyi Richárd pedig 
visszament Pétre. Az ő távozásuk 
érzékenyen érintette az együt-
test. Érkezett viszont erősítésként 
Új Norbert, valamint leigazoltuk 

Marton Lászlót Pétről és Szente 
Józsefet Balatonkeneséről.

– Mit vár a tavasztól?
– A céljaink nem változtak, to-

vábbra is a biztos bennmaradás az 
elsődleges célunk. Nehéz dolgunk 
lesz, a sorsolásunk nagyon nehéz, az 
első négy fordulóban roppant erős 

ellenfelekkel találkozunk. Ami biza-
kodásra ad okot, hogy a közvetlen ri-
válisainkkal itthon fogunk megmér-
kőzni. Továbbra is a fiatalokra épít-
kezünk, a nyáron az U19-ből felho-
zott hét játékosunk időközben stabil 
játékosokká váltak. Véleményem 
szerint a meglévő kilenchez legalább 
11-12 pontot kell gyűjtenünk, hogy 
bennmaradjon az együttes.

A 16. forduló eredménye:
lipót–VBsK 4:0 (1:0).

„A végeredmény hűen tükrözi a 
látottakat, az eredmény magunkra 
nézve hízelgő. Az első félidőben 
jól álltuk a sarat, a második azon-
ban olyan gyenge volt, ami az el-
sőt teljesen lenullázta” – értékelt 
a palotaiak edzője.

Bérczes VIKtOr

szabó csaba

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



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!

Árpád ABC 
akciós 

ajánlata!

Erdõdy ABC, 
Bakony ABC, Piaccsarnok 

ajánlata!

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 comb

sertés tarja 

eh. csirke mellfilé

eh. csirke comb faros

12-/db

fagyasztott tyúk kistestű

UHT madeta tej 
1,5%-os 1lit

eh. csirke szárny 

kristálycukor 
1kg

maximálisan vásárolható mennyiség 12 db

maximálisan vásárolható mennyiség 20 kg

régi ár 340,-

új ár 320,-/kg

1199,-/kg999-/kg

989-/kg

479,-/kg

régi ár 169,-

új ár 135,-/lit

Március 11-én 
pénteken valamennyi 

boltunkban

a ZSEMLE

Akciónk március 10–13-ig (csütörtöktôl vasárnapig) tart.

sertés karaj

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

Az Erdõdy és 

az Árpád ABC-ben 

Vásárláskor 5000 Ft-onként 

500 Ft-os vásárlási utalványt 

adunk ajándékba!

Az akcióban utalványt csak 

15 000 Ft-os vásárlásig adunk, nem 

számítható bele a telefonos egyenleg 

feltöltés és a dohánytermék. 

949,-/kg

499-/kg

A hét minden napján az 
Erdődy és Bakony ABC-ben 

a ZSEMLE 12,-/db
és a Bátor kenyér
0,75 kg 100,-/db

133,-/kg

390,-/kg


