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Rosszkor kezdeményezett nép-
szavazást Inota önálló településsé 
válása ügyében a Jobbik helyi alap-
szervezete. Hiszen lássuk be, nem a 
szétszakadás, inkább az összefogás, 
az egyesülés idejét éljük napjaink-
ban minden szempontból. Maguk az 
emberek is kezdik belátni, ország-
szerte, hogy számos kistelepülés-
nek feleslegesen van önkormányza-
ta, külön hivatala, polgármestere. 
Nálunk sokkal gazdagabb országok 
sem engedhetik ezt meg maguknak. 
Közigazgatási összevonásukkal, kö-
zös hivatalokkal komoly összeget 
lehetne megtakarítani. 

Magyarországon mintegy 3200 
települési önkormányzat működik, 
ezeknek egy része pár száz, illet-
ve pár ezer lelket számláló telepü-
lésen. Utóbbiak nagyon rossz gaz-
dasági hatékonysággal működnek, 

emiatt a feladataikat sem tudják 
rendesen ellátni. Költségvetésük 
hetven-nyolcvan százaléka a köz-
ségi hivatal fenntartására megy 
el, teljesen feleslegesen, hiszen a 
kis települések, ha egyesülnének, 
közösen sokkal olcsóbban megol-
danák a teendőket. 

A hírre, hogy a Széll Kálmán-
terv angol nyelvű változata sze-
rint „centralizálni” kell a kistele-
pülések önkormányzatait, azonnal 
felkapták a fejüket a demokrácia 
felkent őrei. Holott a demokrácia 
nevében nem követelhetnek a la-
kosságtól szemmel látható pazar-
lást. Amennyiben a legkisebb te-
lepülések önkormányzatait, illet-
ve feladataikat netalán összevon-
nák, még nem jelentené azt, hogy 
a civil kis közösségek ideje is le-
járt. Sőt. A helyi, kis civil szerve-

ződések ideje most jött el igazán. 
Ezekben lehetőség nyílik az ön-
kéntes munkára, az egymás irán-
ti szolidaritásra, egymás segíté-
sére, az összetartozás élményé-
nek a megélésére, a hétközna-
pok tartalmassá tételére. Ahogy 
Csíkszentmihályi Mihály profesz-
szor mondaná, a flow tevékeny-
ségre. A tudós azt nevezi flow-
nak, amikor az ember annyira be-
lemerül valamilyen tevékenység-
be, hogy közben megfeledkezik 
a kinti világról, minden gondjá-
ról, bajáról, s utólag megállapítja, 
hogy amíg ilyen nagy odaadással 
dolgozott, boldog volt. Ha ezek 
a boldogságszerző civil közössé-
gek laza szövetséget alkotnak, in-
formációkat cserélnek, az egész 
társadalom javát szolgálhatják, 
az egész ország közérzetét javít-

hatnák. Bizalmat alakíthatnának 
ki a jövővel szemben, önkéntes, 
szabadidőben végzett munkájuk 
során érezhetnék, hogy rajtuk is 
áll, kik és milyen minőségű em-
berek lesznek a hangadók a jövő-
ben, s hogy milyen minőségű lesz 
az életünk, azzal, hogy óvjuk, szé-
pítjük a környezetünket, segítünk 
embertársainkon, egymáson, ahol 
tudunk, azzal amit mi tudunk. De 
ehhez ugye nem kell okvetlenül 
drágán fenntartott bürokratikus 
hivatal, hogy még össze is vessze-
nek a szomszédok azon, ki legyen 
a polgármester.

Egyébként, az önkormányza-
ti rendszer egységesítésének fon-
tos lépése lesz, ha 2013-tól meg-
születnek a járások, de ez már egy 
másik téma.

Balassa Gellért

szakadás helyett összefogás
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Drótposta
rendkívül szép és tartalmas volt a szabadságharc március 15-ei, palotai 

ünnepsége. Jó volt látni, hogy ilyen sokan eljöttek tisztelegni a hősök  
emléke előtt.  Remélem, a következőkben is ilyen szépszámmal veszünk 
részt a városi rendezvényeken. Felemelő érzés volt. 30/335-2944

Most már eljött a tavasz. Kérdésem: Mikor jön el annak az ideje, hogy az 
útburkolati jelek felfestése megtörténjen? 30/205-8895

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314
Jákli Tivadar önkormányzaTi képviselõ és a meghívoTT szakérTõk

Jákli tivadar, a 7. sz. választó-
kerület önkormányzati képvise-
lője lakossági fórumot tartott a 
rákóczi-telep közlekedése, köz-
rendje, közbiztonsága témájában 
március 17-én, amelyen a meghí-
vott vendégek is gondoskodtak a 
szakértő tájékoztatásról és a la-
kók részéről felmerülő közérde-
kű kérdések megválaszolásáról.

Jákli Tivadar a fórum beveze-
tőjeként beszámolt a város febru-
árban elfogadott költségvetésével 
kapcsolatban a városrészre vonat-
kozó idei tervekről. Bokányi Dezső 
utca vízelvezetése, a 8-as főúton, 
a Hétvezér utcánál sárga villogó 
lámpa telepítése, a Kossuth utcá-
nál KRESZ-tábla kihelyezése, a Be-
szállónál buszforduló létesítése, 
közvilágítás-bővítés a Szélhelyi ut-
cában szerepel a tervek között. A 
lakók megtudhatták, hogy a város-
részben található Szabó-féle ho-
mokbánya üzemeltetése ez évtől 
a Maggam Kft. hatáskörébe került. 
Megszűnik a 7-es számú buszköz-
lekedés, amely működtetése sajnos 
veszteséges volt a Volán számára. 

Dr. Csányi Zoltán alezredes, a 
Várpalotai Rendőrkapitányság veze-
tője tájékoztatása szerint a Rákóczi-
telep nem ad sok munkát a rendőr-
ségnek, nyugodt településrész, a vá-

rosban elkövetett bűncselekmények 
mindössze két százaléka történik itt. 
Nyitrai Béla, a Várpalotai Polgárőr-
ség vezetője és Gál Imre, a közte-
rület-felügyelet képviseletében szin-
tén megerősítették, hogy az Alsóvá-
ros békés környék akár a közbizton-
ság, akár a balesetek tekintetében.  

A lakók által felvetett problé-
mák jó része a gyorshajtással, se-
bességellenőrzéssel, illetve a köz-
tisztaság kérdésével volt kapcsola-
tos. A Péti út kamionforgalmának 
megnövekedése igen nagy gondot 
okoz az ott lakóknak. Felvetődött 
többek között az iskolába haladó 
gyerekek közlekedésének biztonsá-
ga, a játszóterek karbantartásának 
kérdése, járda rossz állapota és út-
felfestések hiánya is. Szintén nagy 
gondot okoz a Muskátli utcában 
esőzés idején a víz áradása, amely 
ezen a területen több házat is ve-
szélyeztet. Az illetékesek a problé-
mákat meghallgatva ígéretet tettek 
a nagyobb odafigyelésre a kérdéses 
területeken. Nehéz költségvetés-
sel, kevesebb pénzzel gazdálko-
dik ugyan a város, de igyekeznek 
a problémákat e mellett is megol-
dani. A fórumon megjelent Zékány 
József rendőr százados, közbizton-
sági osztályvezető is.

G. a.
FOtó: réDlI JózseF

az alsóváros 
biztonságos környék

adomány Petrozsénynek

Talabér márTa polgármesTer a rákóczi Telepi és a vásárhelyi Tagiskola diákJai-
nak és Tanárainak, valaminT az apáczai kiadónak köszönheTően közel száz magyar 
nyelvű TankönyveT adoTT áT március közepén a böJTe csaba gyermekmenTő szerveze-
Te álTal működTeTeTT Jézus szíve gyermekvédelmi közponT vezeTőJének, ács évának 
peTrozsényban. képünkön a fogadó peTrozsényi gyermekek.

Hírhedett zenésze 
a világnak

Liszt Ferencre, a nagy magyar 
zeneszerzőre és zongoraművész-
re emlékeztek március közepén a 
Krúdy Gyula Városi Könyvtárban 
a TIT várpalotai szervezete és a 
könyvtár szervezésében. A muzsi-
kus születésének kétszázadik év-
fordulóját ünnepli idén az ország, 
ennek alkalmából tartott Borbás 
Károly, a zeneiskola tanára, a Vár-
palotai Bányász Kórus karnagya 
zenés előadást az érdeklődőknek 
Hírhedett zenésze a világnak cím-

mel. A jelenlévők többek között 
megismerhették Liszt zenei pá-
lyafutását, csodálatos tehetsé-
gének kibontakozását egészen a 
gyermekkortól, szakértő elemzést 
hallgathattak jelentősebb mű-
veiről, azok születésének körül-
ményeiről, illetve felhangzottak 
a legismertebb darabjai is, köz-
tük a Les Préludes. Bevezetésként 
Borbás Katalin előadásában hall-
ható volt Vörösmarty Mihály: Liszt 
Ferenchez című költeménye is.
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KÁlVÁrIa VÁrOsrész FOGaDóórÁJa
Kádár István, a 3. sz. választókerület képviselője tisztelettel 
meghív minden kedves érdeklődőt 2011. április 1-jén (pénteken) 
17 órától tartandó fogadóórára, melynek témája: Kálvária városrész 
faültetési program megszervezése, vegyes ügyek.
Helye: Ifjúsági Ház tanácsterme (Vásárhelyi András Általános Iskola)

Kádár István képviselő

KéPVIselőI FOGaDóóra
2011. április 1-jén Keresztény Levente, az 5. sz választókörzet képvise-
lője fogadóórát tart (pénteken) 17–18 óra között a Bán A. Iskola étter-
mében a következő témákkal: szemét, illetve megszüntetése a lakóöveze-
tekben; faültetés igénylése gondozással; egyéb problémák megbeszélése. A 
közös képviselők jelezzék a keresztenylevente@freemail.hu címre nevüket, 
elérhetőségüket, a hozzájuk tartozó épületeket és faültetési (hegyi juhar, 
hárs, pseudo ace, db) igényüket. Keresztény Levente

Kifordították a világot a négy sarkából
„Mi is történt 1848. március 15-
én? egyfelől mondhatnánk, hogy 
semmi különös. Pár lelkes fiatal 
forradalmi hevülettől fűtve tö-
megtüntetést szervezett, és az 
addig rendíthetetlennek hitt ha-
tóság képviselői gyáván meghát-
ráltak. túlléptek a kishitűségen, 
a gyávaságon, önmaguk lesajná-
lásán, és kifordították a világot 
a négy sarkából” – hangzott el 
talabér Márta polgármester ün-
nepi beszédében.

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 163. évfordulója 
tiszteletére megrendezett városi 

ünnepség ezúttal is több helyszí-
nen zajlott városunkban. A meg-
emlékezés és koszorúzás hagyomá-
nyosan az alsóvárosi temetőben, 
gróf Zichy Béla ’48-as nemzetőr 
sírjánál kezdődött. Dr. Huszár Pál 
nyugalmazott docens mondott kö-
szöntőt, majd a Nepomuki Szent 
János Római Katolikus Általános 
Iskola diákjai adtak műsort. 

Inota városrészben is megren-
dezésre került az ünnepi műsor és 
koszorúzás 1848-as forradalmunk 
előtt tisztelegve. Katona Csaba 
alpolgármester, az inotai részön-
kormányzat elnöke mondott ün-
nepi beszédet, amelyben részletes 

történelmi áttekintéssel, irodalmi 
idézetekkel emlékezett a korabe-
li eseményekre. Helytörténeti ada-
tokkal is szolgálva tudhatták meg 
az ünneplők, hogy palotai, inotai 
iparosok, családok is támogatták 
a magyar sereget, pénzzel, értéke-
ikkel, önkéntesekkel járultak a ha-
za oltárához. A városrészi ünnep-
séget az Inotai Tagiskola tanulói, 
majd az Inotai Búzakalász Dalkör, 
zárásként pedig Gágó Zsolt és Bite 
Zoltán zenés-irodalmi műsora szí-
nesítette, majd Dunainé Körmöci 
Judit előadásában a Székely him-
nusz hangzott fel.  

A Thuri-vár mögött található 
1848-as emlékműnél nagy szám-
ban összegyűlt kokárdát viselő ün-
neplők a Bányász fúvózenekar tér-
zenéjét élvezhették, majd nemze-
ti ünnepünk alkalmából a Magyar 
Köztársaság zászlajának ünnepé-
lyes felvonására került sor. 

Az ünnepi színjátszó műsort 
a Faller Jenő Szakképző Iskola 
Duende Színjátszó csoportja elő-
adásában láthattuk, mely az Egy 
nemzet nem élhet hősök, példaké-
pek nélkü  címet viselte.

A városi ünnepség keretén be-
lül oklevelek átadására is sor ke-
rült. Várpalota Város Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a tanulás ér-
tékének megbecsülése érdekében, 

a kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyeket elért tanulók segítésének 
támogatására kiírt középiskolai ta-
nulmányi ösztöndíjra pályázók kö-
zül harminc középiskolás diák tá-
mogatása mellett döntött a 2011. 
február–júniusi időszakban. 

A szorgalmas diákok részé-
re Talabér Márta, Várpalota város 
polgármestere adta át az oklevele-
ket, majd megtartotta ünnepi be-
szédét.

– Március 15-én fejet hajtunk 
nemzetünk azon ismert és ismeret-
len nagyjai előtt, akik annyira sze-
rették hazájukat és a szabadságot, 
hogy az életüket is képesek voltak 
áldozni érte. És emlékezünk azok-
ra is, akik a leveretés után a re-
ménytelenség éveiben reményt és 

erőt adtak a megmaradáshoz akkor 
is, amikor az üldöztetés éveiben a 
legkevésbé sem érte meg magyar-
nak lenni. Ezt üzeni a múltunk és 
1849.

A polgármester asszony szerint 
az 1848-as polgári forradalom és 
szabadságharc ünnepe egyik leg-
szebb és legtisztább nemzeti ünne-
pünk, mert a történelmi sorsfordí-
tók közül talán ez harc forrasztot-
ta leginkább egységbe a nemzetet. 
Alkalmas arra, hogy tudatosítsuk 
bennünk, közös az út, amelyről jö-
vünk, és nem lehet más az az irány 
sem, amerre haladnunk kell. Míg a 
’48-as ifjak számára a sikert a sza-
badság szele, a nehézséget a több 
ezer idegen katona jelentette, a mi 
március tizenötödikénken a sza-
badságért nem idegen hatalmak-
kal kell megküzdeni. A gazdasági 
szabadságharcunkban az ellenfél a 
bennünket gúzsba kötő adósság ki-
csiben és nagyban egyaránt. A pol-
gármester asszony szerint nekünk 
ezt kell legyőznünk.

A városi megemlékezés hagyo-
mányosan a Szózat eléneklésével, 
valamint a koszorúk és az emlékezés 
virágainak elhelyezésével zárult.

BalÁzs KIttI–GÁGó aNIta
FOtó: réDlI JózseF 

tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI. Hu

a megemlékezés fényéT huszárok díszelgése is emelTe 

a szép időnek is köszönheTően rendkívül sokan veTTek részT a rendezvényen 

Talabér márTa ünnepi beszédéT mondJa
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Hat ország kórusai találkoztak
a zene átível országhatárokon, 
együtt mozgat szíveket és hang-
szálakat, nem számít, hogy olasz, 
magyar vagy éppen lengyel az 
énekes, a zenész. ezt élhették át 
hat ország dalos kedvű gyerme-
kei Várpalotán, a művelődési ház 
színháztermében. Nem voltak 
falak, távolságok, nemzeti kü-
lönbségek: az Örömóda egyszerre 
zengett fel, a hatféle nyelv egy-
gyé vált ezen az estén. 

Második alkalommal került is-
mét Várpalotán megrendezésre 
március 19-én a különleges ese-
mény, a TEMA nemzetközi gyer-
mekkórus-fesztivál. Az előadott 
darabokon keresztül megcsillant 
Ausztria, Szlovénia, Lengyelország, 
Olaszország, Románia és Magyaror-
szág. Számtalan népdal, kórusmű 
csendült fel a gyermekhangokon, 
sok esetben hangszeres kíséret-
tel. Látványos volt többek között 
a román népviseletben színpad-
ra lépő csapat, az olasz himnusz 
felhangzása, de a várpalotai da-
losok is, akik egyesített kórusok-
kal, hatalmas számban töltötték 
be a színpadot. A karok fellépése 

előtt Talabér Márta polgármester, 
Giancarlo Fermani, a TEMA elnö-
ke, Horváthné dr. Csomó Orsolya, a 
Szindbád Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, valamint Horváth Ka-
talin, az Európa a polgárokért ma-
gyarországi programkoordinátora 
köszöntötte a kórusokat és kísérői-
ket. A fesztivál teljes egészében az 

Európa a polgárokért nemzetközi 
pályázati alapból finanszírozott.

A részt vevő gyermekek élvezet-
tel hallgatták az éppen színpadon 
szereplő kórus előadását, de a leg-
nagyobb élmény bizonyára a záró 
közös ének volt, a Viva la Musica 
kánon, a Balatoni legények népdal 
mindenki ajkáról egyformán hang-
zott, az Európai Unió Himnusza, az 

Örömóda pedig saját nyelven, egy 
hangzássá olvadva csendült fel. 
Emlékplakettek, oklevelek átadásá-
ra a Nepomuki-iskolában került sor 
az este folyamán, ahol Katona Csa-
ba alpolgármester, a TEMA alelnöke 
köszöntötte a gyerekeket. Éjszaká-
ba nyúló közös zenés programmal 
zárult a mozgalmas nap.

FOtó: PINtér lÁszló

a dalos aJkú fiaTalok egy közös foTózásra is összeállTak, ezzel is emlékezeTessé Téve a feszTiválT

A szereplők a fellépés sorrendjében: Várkerti Ált. Isk., Inotai 
és Vásárhelyi Tagiskola egyesített kórusa, wolfsbergi (Ausztria) 
zenetagozatos iskola 4. b osztálykórusa, Psary-i (Lengyelország) 
Pitsudskiego Gimnázium kórusa, Nepomuki ált. isk. Szent Cecília 
kórusa, Vulcan (Románia) Dorulet gyerekkórusa, Mislinja Általános 
Iskola kórusa (Szlovénia), Bán Aladár Ált. Isk., Rákóczi Telepi Tagis-
kola és a Magániskola egyesített kórusa, Porto San Giorgo-i (Olasz-
ország) Nardi Zenetagozatos Általános Iskola zenekara.

A külföldi fiatalok pénteken este érkeztek városunkba. Egy-egy 
ország kórusát iskoláink fogadták, a várpalotai pedagógusok, diá-
kok jelenlétében. A közös program során bemutatkoztak a kórusok, 
ismerkedtek, beszélgettek egymással, sőt, a külföldi kórustagoknak 
lehetőségük volt a fesztiválon közösen elénekelt magyar népdal ta-
nulására. Vacsorával és ajándékokkal is kedveskedtek a vendégek-
nek. Az olaszok a Vásárhelyi, a lengyelek a Bán Aladár, a szlovének 
a Várkerti, a románok a Rákóczi-telepi, az osztrákok az inotai iskola 
vendégszeretetét élvezhették.

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, közterületein-
ket. a meghirdetett kategóriák:

1.) kertes házak előtti közterület, 2.) tömbházak, emeletes házak 
előtti közterület, 3.) vállalkozók, kereskedelmi egységekhez tartozó 
közterület, 4.) intézmények díszítése, 5.) tömbházak egységes deko-
rációja.

Jelentkezési lap átvehető a polgármesteri hivatal portáján, a Rákó-
czi Telepi Tagiskolában és a városi könyvtárban.

Beküldési, leadási határidő: 2011. március 31. Leadható: polgár-
mesteri hivatal portája, Rákóczi Telepi Tagiskola, könyvtár, Fátyol vi-
rágüzlet, Liget Sziget Faiskolai Áruda, Rotter Kertészet.

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

Pályázati felhívás – tiszta, virágos Várpalotáért
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Megkérdeztük...
Miért fontos 

a zene tanítása?

Paolo strappa hegedűtanár, 
Porto san Giorgo, Olaszország
A zene tanulása által szocializá-

lódnak a gyerekek, fejlődik a szociális 
érzékenységük, intelligenciájuk, ön-
kontrolljuk. Nevelő hatással van rájuk, 
amikor a zenét együtt gyakorolják. Ha 
a gyerekek zenekarban játszanak, az 
egyik felelős a másikért, és a végén 
egy tökéletes közösség jön létre. Min-
denki egyért és egy mindenkiért.

Morianz Gerhard iskolaigazgató, 
Wolfsberg, ausztria

A zene egy közös nyelv az egész 
világon. Sok esetben probléma az em-
berek számára, hogy Európában na-
gyon sok nyelv létezik. A zene egy ki-
váló módszer arra, hogy összehozzuk a 
különböző államokat. A zene tanulása 
jó gyakorlás a közös nyelv, a kapcsolat 
megteremtésére az országok között.

Bughe Doina tanítónő,
Vulkán, románia

A zene megszépíti az ember éle-
tét. Sokkal érzékenyebb lesz bármire 
maga körül. Az élet szép és a kevésbé 
kellemes perceiben is mellette van. 
Az ember a zene útján jobb lesz. A 
muzsika és főleg a népzene segítsé-
gével próbáljuk megtartani hagyomá-
nyainkat is, amelyet nagyon fontos-
nak tartunk.   O. s.

az újság a www.palotai-hirnok.hu, a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.

sikeres kapcsolatok határokon túl 
a teMa nemzetközi kórusfeszti-
vál kapcsolódó rendezvényeként 
a Várpalotára érkezett külföldi 
csoportok pedagógusai és a tele-
pülések, valamint váro sunk kép-
viselői konferenciát tartottak, 
amelynek témája a már megva-
lósult, illetve a jövőben terve-
zett nemzetközi iskolai kapcso-
latok megvitatása volt. 

A konferencia bevezetéseként 
Katona Csaba alpolgármester, a 
TEMA nemzetközi szervezete al-
elnöke, a TEMA Hungária elnöke 
és Giancarlo Fermani nemzetközi 
elnök beszéltek a szervezet fon-
tos célkitűzéseiről, és kifejezték 
reményüket a települések jövő-
beni további szorosabb együtt-
működéséről. Továbbvinni az ed-
dig jól működő projekteket, új-
raindítani régieket és belevágni 
újabbakba a közös programok és 
tapasztalatcserék megvalósulása 
céljából: ez a feladat áll a szer-
vezet előtt.

Árvai Gyuláné pedagógus a Rá-
kóczi Telepi Tagiskolában, a fő-
ként 12-14 éves gyerekek körében 
sikeresen megvalósult nemzetkö-
zi projektet mutatta be a jelenlé-
vőknek. A program Grottazzolina 
és Várpalota között született 
meg az előzetes egyeztetések 
után. A projekt a gyakorlatban az 
e-learning módszere alapján folyt, 
digitális bemutatókat készítettek 
az élet több területéről, amellyel 

városukat mutatták be egymásnak 
a résztvevők a világháló kapcso-
lattartó lehetőségeit felhasznál-
va. Az eredmény pedig nem keve-
sebb, mint a kultúrák találkozá-
sa, értékek átadása, egymás éle-
tének megismerése. A konferencia 
további részében Bakonyi Borbá-
la, a Thuri György Gimnázium ta-
nára egy jövőben megvalósítandó 
projekt terveit vázolta fel. A cél-
csoport ez esetben a középisko-
lás korosztály. A saját ország, te-
lepülés, iskola fiatalok szemszö-
géből történő bemutatásával, a 
multimédia eszközeivel, de a sze-
mélyes kapcsolatok útján is meg-
valósítandó projekt lehetősége 
tárult fel a konferencia résztvevői 
előtt. A továbbiakban felszólalók 
kifejezték együttműködési szán-
dékukat a jövőben megvalósuló 
programok terén, illetve felme-
rültek további ötletek, javaslatok 
a gyümölcsöző együttműködést 
megcélozva. GÁGó aNIta

FOtó: PINtér lÁszló

A TEMA nemzetközi szervezete az önkormányzati társulások, 
kistérségek szövetségére épülő rendszer. Megalakulása Giancarlo 
Fermani nevéhez fűződik. Célja Európa új, jövőbeni népe felépíté-
se többek között az alulról jövő kezdeményezések által. Lényeges 
elem, hogy az együttműködés a politikán felül a társadalmi intéz-
mények, a különféle kulturális és civil szervezetek között valósuljon 
meg, mivel az így kialakult kapcsolatok válnak a jövőbeni együtt-
működés biztosítékává. Ebben fontos rész a kultúra területe, hi-
szen ez az a közvetítő eszköz, amely a legjobb közösségformáló erő-
vel bír. Ezen belül a pedagógusoknak különösen nagy a szerepe, ők 
azok, akik közvetíteni tudnak a felnövekvő nemzedék felé, hozzájá-
rulva ezzel Európa új polgárságának felépüléséhez.

a Tema konferenciáJa és kórusfeszTiválJa egyaránT sikeres volT

Csökkenhet a közvilágítás költsége
Olasz energetikai cég mutatko-

zott be március 18-án, Várpalotán 
a TEMA nemzetközi kórusfesztivál 
kapcsolódó rendezvényeként. A vá-
rosi önkormányzat és a TEMA Hun-
gária szervezésében Olaszország-
ból, Porto San Giorgio városából a 
Sorgenia Menowatt energetikai cég 
képviselője, Massimiliano Gula pro-

jektgazda mutatta be a technoló-
giát, amellyel a települések köz-
világításának energiafelhasználá-
sa nagymértékben csökkenthető. 
A Dibawatt olyan elektronikai táp-
egység, amely a jó hatásfok eléré-
sére összpontosít, garantált 30-
40%-os megtakarítással. A cég vál-
lalatoknak, önkormányzatoknak, 

közintézményeknek kínál eszközö-
ket, csomagokat a teljes körű ener-
giahatékonyság területén. A tájé-
koztatón az olasz vendégek mellett 
jelen volt Talabér Márta polgármes-
ter, Katona Csaba alpolgármester, a 
TEMA alelnöke, Várpalota kistér-
sége polgármesterei, illetve hazai 
energetikai szakemberek.  B. z.
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éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): április 5–7. 7–20 óráig szárazföldi lövészet, 

április 4–8. 17–23 óráig légierő-lövészet.

a kertészmérnök válaszol

aktuális kerti teendők
Kedves Olvasóink!
Tavasszal megélénkülnek a ker-

tekben a kertészkedéssel eltöltött 
órák. Bár sokan már túl vannak raj-
ta, azonban vannak, akik még csak 
most kezdik a metszést. Kezdő ker-
tészkedők gyakran tanácstalanok 
ilyenkor, emiatt hadd adjak pár ál-
talános tanácsot, amit ha megfo-
gadunk, máris sokat tettünk annak 
érdekében, hogy minőségi gyümöl-
csöt teremjen a kert. 

A metszés általános célja: a be-
teg, sérült részek, gyümölcsmú-
miák eltávolítása és elégetése; az 
összeérő ágak közül a rosszabb ál-
lású lemetszése; az iker sudarak, 
konkurálók eltávolítása (domináns 
vezérág kialakítása); a görcsö-
sen lefelé, korona belseje felé nö-
vő hajtások eltávolítása; a vízhaj-

tások levágása; az alanyból kitörő 
sarjhajtások eltávolítása.

Metszés után rügypattanáskor 
érdemes lemosó permetezést vé-
gezni. Ne feledjük, hogy nem csak 
a gyümölcstermő növényeket, ha-
nem a dísznövényeket is meg kell 
metszeni. Ezáltal érhetjük el, hogy 
szebb, kompaktabb növények dí-
szítsék kertünket.

A lemetszett egészséges része-
ket érdemes felhasználni, ahelyett, 
hogy egyszerűen csak megsemmi-
sítenénk. Aktív pihenés gyanánt 
érdemes a vékony hajtásokat, galy-
lyakat minél kisebb darabokra ösz-
szevágni, majd ezt a haszonkert-
ben talajtakarásként hasznosítani. 
Amennyiben így teszünk és leg-
alább 6 cm vastagon beborítjuk a 
talajt, a gyomosodás ellen is sike-

resen védekezhetünk, mindemel-
lett ezzel a módszerrel a talaj víz-
háztartását is javíthatjuk. Ha nincs 
elég nyesedékünk, akkor a faiskolai 
árudákban vásárolhatunk dekoráci-
ós fenyőkérget, amellyel ugyaneze-
ket az eredményeket érhetjük el. 

Az ágdarabokat komposztálhat-
juk is, így ingyen jutunk értékes 
tápanyaghoz növényeink számá-
ra. Mostanában sok szó esik erről 
a fajta újrahasznosításról, és sokat 
olvashatunk erről. Kertünk egy fél-
reeső részén – félárnyékos helyen, 
például egy fa alatt – könnyen ki 
tudjuk alakítani a komposzthalom 
helyét. Nem szükséges, de jó hasz-
nát vehetjük egy komposztládának, 
így kulturáltan és kisebb helyen 
tudjuk megoldani a komposztálást. 
Kis kézügyességgel maradék desz-

kákból is kialakíthatjuk a ládát. 
Az ágdarabok mellett egy átlagos 
háztartásban jelentős mennyiségű 
konyhai hulladék halmozódik fel. 
Ezt vétek lenne kidobni a kukába, 
hiszen hasznosulhat a komposztá-
lóban. Ezáltal értékes tápanyag-
hoz juthatunk, és csökkenthetjük a 
szemét mennyiségét is.

Mi képezheti a komposzthal-
mot? Minden olyan növényi rész, 
amely nem beteg és nem tartalmaz 
magot; konyhában található növé-
nyi maradék, például zöldséghéj, 
gyümölcshéj, tojáshéj, hervadt vi-
rágok; kerti hulladék, például fale-
vél, aprított ágnyesedék, törköly, 
venyige; fahamu, levágott fű, nö-
vényevő állatok ürüléke.

MaterNIK zsOlt 
KertészMérNÖK

rendhagyó ünneplés
Idén rendhagyó módon emlé-
keztek meg a Vásárhelyi andrás 
tagiskola tanulói 1848. március 
15-ről. Korhű ruhában bécsi ke-
ringő, változatos látvány, az iro-
dalom, a zene és a dal összhang-
ja, filmvetítés, kreatív felada-
tok tették a tanulók számára él-
ményszerűvé nagy forradalmunk 
dicső emlékét.

A harmadik és a hetedik osz-
tály, Kaukerné Romhányi Anikó és 
Bakcsi Andrásné osztályfőnökök 
vezetésével már hetek óta készül-
tek az ünnepi műsor bemutatásá-
ra.  Különleges díszlet előtt zaj-
lott az ünnepi műsor március 15-e 
reggelén, amelyben ezúttal új ol-
dalukról mutatkoztak be a gyere-
kek. A hetedikesek korhű ruhában 
bécsi keringőt táncoltak két ko-

rábbi tanítvány, Nagy Richárd és 
Nagy Szandra munkájának ered-
ményeképpen. A változatos és fi-
gyelemfelkeltő irodalmi-zenés 
műsor végén együtt énekelték el 
a Szózatot. A délelőtt további ré-
szében egy régi film részleteit te-
kintették meg a gyerekek, amely-
hez később feladatok kapcsolód-
tak. Az osztályok csapatokban 
versenyeztek. Érdekes feladatnak 
ígérkezett a tablókészítés, a já-
tékos kvízkérdések, majd minden 
tanuló lerajzolhatta a film legem-
lékezetesebb részletét, leírhatta 
az ezzel kapcsolatos gondolatait. 
Az ötletesen elkészített és szépen 
kivitelezett tablók az emeleti fo-
lyosón kaptak helyet. Az ünnepé-
lyen részt vett Kádár István ön-
kormányzati képviselő is.

G. a.

Gyere velem, és barangoljunk a 
régi képeslapok között! – hív min-
denkit dr. Keresztes Sándorné ké-
peslap-kiállítása. A gyűjtő hosszú, 
utazási élményekben gazdag éle-
tet tudhat maga mögött, amelybe 
most bepillanthatnak az érdeklő-
dő látogatók a képeslapokon ke-
resztül. Keresztes Sándornét fő-
ként a sok évtized alatt bejárt 
városok, falvak épített és termé-
szetes környezete, földrajz irán-

ti érdeklődése ihlette a rengeteg 
képeslap összegyűjtésére. Feke-
te-fehér régi és színes újabb lapo-
kon többek között felfedezhetőek 
Veszprém megyei települések tá-
jai, épületei, köztük a Thuri-vár is. 
Az egész ország területéről szár-
mazó képeslapok megyék szerint 
rendszerezve kerültek kiállításra, 
mely április 6-ig tekinthető meg a 
várpalotai Helyőrségi Művelődési 
Otthonban.

régi képeslapok között
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értékelték az elmúlt hónapokat
sajtótájékoztatón fejtette ki né-
zeteit a várpalotai önkormány-
zati képviselő-testület szoci-
alista frakciója a választások 
óta eltelt 156 nap önkormány-
zati munkájáról. a két ellenzé-
ki képviselő az elfogadott költ-
ségvetés apropóján tartott tájé-
koztatót a párt irodájában, már-
cius 9-én.

A frakció vezetője, Deák 
Istvánné hangsúlyozta, hogy 
konst ruktív ellenzéki politiká-
ra készültek, de megítélésük sze-
rint ennek megvalósítására nem 
sok lehetőségük volt a testület-
ben október óta. Falussy Sándor, a 
pénzügyi bizottság elnöke a kép-
viselő-testületi ülésekkel kapcso-
latban kifogásolta többek között 
a zárt ülések számát, melyek vé-
leményük szerint indokolatlanul 
magasak. Nem teljesült az a vára-
kozásuk sem, hogy a polgármester 
ígérete szerint feltárják és a la-
kosság elé terjesztik az előző vá-
rosvezetés vitatható ügyeit, szer-
ződéseit. Nincs tudomásuk a fo-
lyamatban lévő pályázatokról sem. 
Az ígéretek között szerepelt az or-
vosi ügyelet helyzetének rendezé-
se, amelynek szintén nem látják a 
megvalósulását. A képviselő töb-
bek között felhívta a figyelmet a 
Mátyás-kötvény visszafizetési kö-
telezettségére, illetve a péti per-
re, amely teher lesz a város költ-
ségvetésén. Véleményük szerint a 
költségvetés kiadási oldalán olyan 
tételek vannak, amelyeket nem le-

het elhagyni, viszont a hiány mi-
att vagy a szükséges fejlesztések 
szenvednek csorbát vagy újabb hi-
telt kell majd felvenni.

A képviselők bírálták az elő-
ző városvezetés által meghozott 
döntéseket is, és kifejezték, hogy 
nem látják a jelenlegi vezetés ré-
széről a felmerült problémák meg-
oldását, melyre részleteiben tér-
tek ki, felsorolva több problémás-
nak ítélt ügyet is. Az MSZP-és kép-
viselők terveik szerint a jövőben 
is törekszenek a konstruktív mun-
kára, de határozottabban próbál-
nak javaslataiknak, észrevételeik-
nek hangot adni.

***
A sajtótájékoztatón felvetett 

problémákkal kapcsolatban meg-
kérdeztük Talabér Márta polgár-
mestert is, aki az alábbiak szerint 
válaszolt:

– A várpalotai szocialisták két 
olyan képviselőt küldtek Deák 
Istvánné és Falussy Sándor szemé-

lyében az új testületbe, akik ko-
rábban a többségi oldalon állva je-
lentős szerepet játszottak abban, 
hogy a város jelenleg nehéz anya-
gi helyzetben van: ilyen a japán 
hitel, ami a legnagyobb terhet je-
lenti és ilyen a péti per is, amiben 
tíz éve nem sikerült egyezségre 
jutni. Először a saját politikai, er-
kölcsi és jogi felelősségüket vizs-
gálják meg, és utána jöhet minden 
egyéb számonkérés. 

A szocialisták minden bizott-
ságban képviseltetik magukat, így 
lehetőségük nyílt a folyamatban 
lévő ügyekben kérdést feltenni, s 
ott a szakemberektől kaphatnának 
választ. Ha valóban érdekelné őket 
egy-egy ügy. Ez az esetek töredé-
kében történt meg, önálló képvi-
selői indítványt vagy módosító ja-
vaslatot pedig egyáltalán nem fo-
galmaztak meg az elmúlt öt hó-
napban.  A költségvetés vitájában 
pedig szinte alig szóltak hozzá.

A városban zajlik a vár és a böl-
csőde felújítása illetve bővítése, 

ezek semmilyen képviselő-testüle-
ti döntést nem igényeltek az el-
múlt időszakban. A Tési-domb re-
habilitációs pályázata szerződés-
kötési anyaga leadásra került,  és 
az emelt szintű járóbeteg-szakel-
látási pályázat – ami a szocialista 
kormányzat alatt kétszer elutasí-
tásra került és a  Fidesz-kormány 
alatt kapott zöld utat – is időará-
nyosan halad. Az új pályázati le-
hetőségek néhány hete kerültek 
kiírásra, az előkészítést elkezd-
tük, felmérésre fog kerülni a tel-
jes intézményhálózat az energia-
racionalizálás szempontjából. Az 
orvosi ügyeletben megemeltük az 
óradíjat, ami messze a legalacso-
nyabb volt a megyében, mert fon-
tosnak tartjuk, hogy javuljon az 
orvosi ellátás színvonala városi és 
kistérségi szinten egyaránt.

Amennyiben törvénysértést 
tapasztaltak a szocialisták bármi-
lyen területen, kötelességük felje-
lentést tenni. Az átadás-átvétel-
kor felmerült ügyeket pontosan 
ismerik a szocialisták, hisz ők is 
tájékoztatást kaptak róluk. Ezek-
nek a rendezése tárgyalásos úton 
zajlik, és nem botrányoktól övez-
ve, ami szokatlan a helyi balol-
dalnak, ezért ha nincsenek, akkor 
megpróbálnak kreálni néhányat. 
A botránypolitizálásban nem sze-
retnénk részt venni, ezt a stílust 
meghagyjuk nekik. Mi a nyugodt 
városépítő munkában vagyunk ér-
dekeltek, kár, hogy ebben nem kí-
vánnak együttműködni velünk – 
mondta a polgármester. GÁGó

Talabér márTa polgármesTerdeák isTvánné 

Kossuth-díjat kapott Kubik anna színésznõ
Kubik Anna, a Jászai Mari-díjas, 

Érdemes művész a Várpalota mel-
letti kis faluból, Ősiből indult el a 
világot jelentő deszkákra. Emléke-
zetes szerepeivel, csodálatos szí-
nészi játékával nem egyszer vará-
zsolta el a közönséget, színművé-
szetével ünnepnapokká téve a hét-
köznapokat is. A Csongor és Tünde 
női főszerepe, Júlia, Szent Johan-

na, Gertrudis királyné, Árvai Réka a 
Sütő András-darabban csak néhány 
a nagy alakításai közül. Mindezt 
megbecsülve számtalan elismerést 
követően most, nemzeti ünnepünk 
alkalmából a legnagyobb állami ki-
tüntetésben, a Kossuth-díjban ré-
szesülhetett, legjobb színészi ha-
gyományokat megtestesítő játéká-
ért, a drámairodalom nagy szerepe-

inek emlékezetes megformálásáért, 
sokoldalú művészi munkásságáért. 
Szívből gratulálok a megérdemelt 
elismeréshez, kívánok sok-sok erőt 
és sikert a további munkájához, 
örömöt és szépséget a színészi ala-
kításaiban!

talaBér MÁrta 
OrszÁGGYűlésI KéPVIselő, 

VÁrPalOta VÁrOs POlGÁrMestere kubik anna színművész
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a megújult liget sziget Faiskolai Áruda
Kedves Olvasóink!
Mai cikkünkben a liget sziget 
Faiskolai Áruda vezetőjét, Ma-
ter nik zsolt kertészmérnököt 
faggatjuk a megújult árudáról.

– Beszéljen a kezdetekről, ho-
gyan indult a vállalkozás?

– Az áruda elindításával az volt 
a célom, hogy a várpalotai kistér-
ségben egy olyan árusítóhely jöj-
jön létre, ahol a legmagasabb mi-
nőségi színvonalú kertészeti nö-
vényekkel találkozhat a vásárló. 
Ezért nyitottam meg 2006 őszén a 
Liget Sziget Faiskolai Árudát Vár-
palotán a Bimbó utcában. 

– Pár évre rá, most egy nagy vál-
tozáson megy keresztül az áruda.

– Igen, a megnyitás óta eltelt 
években a Liget Sziget folyamato-
san fejlődött, újabbnál újabb nö-
vények várták az érdeklődőket. 
Ezt szem előtt tartva a 2011-es 
esztendőt nagy változással indít-

juk: új árusítóhelyre, Várpalota 
szívébe, az Árpád utcába költöz-
tünk. 

– A vásárlóknak milyen előnyeik 
származnak ebből a változásból?

– Ez a váltás kétségtelenül 
sokkal több kellemes dologgal jár 
annál, minthogy csupán könnyeb-
ben megközelíthetővé váltunk. 
Egy modernebb kiszolgálást, na-
gyobb telephelyet, ingyenes belső 
parkolási lehetőséget, változato-
sabb árukészletet, bővülő szolgál-
tatást eredményez. Az eddig meg-
található díszfákat, díszcserjé-
ket, örökzöld növényeket, dézsás 
mediterrán növényeket, évelő és 
egynyári növényeket, sziklakerti 
növényeket, fűszernövényeket ez-
után is megtalálja a kedves vásár-
ló. A költözéssel a vásárlóink igé-
nyeit szem előtt tartva még több 
kertészeti kiegészítővel bővítjük 
a Liget Sziget Faiskolai Áruda kí-
nálatát. 

– Beszélne ezekről bővebben?
– A napokban kötöttünk meg-

állapodást egy új generációs 
ágyásszegély család forgalmazá-
sáról, amelynek az első darab-
jai már meg is érkeztek hozzánk. 
Természetesen bármekkora meny-
nyiségben ki tudjuk szolgálni vá-
sárlóinkat. Ezenkívül szeretnénk 
rövid időn belül fatermékekkel, 
például fa ültetőládákkal bővíte-
ni kínálatunkat. A már a tavalyi 
évben is kapható fagyálló kőedé-
nyek árukészletét is szeretnénk 
növelni. Ezekről bővebben web-
oldalunkon olvashatnak a ked-
ves érdeklődök  (www.ligetszi-
get.hu). 

– Milyen tavaszi újdonságokkal 
várják a vásárlókat?

– Az első bimbós sziklakerti 
növények már megérkeztek, nyíl-
nak a mini és a hagyományos ár-
vácskák és már kaphatók a szín-
pompás muskátlik is. A nagyon 

kedvelt csüngő barkafűzek is már 
mutatósak.

– Hogyan változtak az árak az 
idei évben?

– Árainkat úgy alakítottuk ki, 
hogy a minőség megőrzése mel-
lett termékeink mindenki számá-
ra elérhetőek legyenek. Emellett 
a tavaly bevezetett törzsvásárlói 
kártya rendszerünket is fejleszt-
jük, illetve idei újdonság, hogy 
akik beneveznek a Tiszta, virágos 
Várpalotáért mozgalomba, azokat 
kedvezményes árakon szolgáljuk 
ki.

– Mit tart vállalkozásában a leg-
fontosabbnak? 

– A minőségi árut és a vásár-
lók megfelelő tájékoztatását, ezek 
nélkül lehetetlen a korrekt kap-
csolat és a sikeres kertszépítés.

Szeretettel várjuk régi és új ve-
vőinket!

Jöjjön el, s barangolja be meg-
újult árudánkat! (x)

Felhívjuk az ebtartó várpalotai lakosok figyelmét az állattartásra vonatkozó 
jogszabályi előírások fokozott betartására, az alábbiak miatt:

Az állattartásról szóló helyi rendelet – a 24/2010. (VI. 29.) önkormányza-
ti rendelet 2. §-a – szerint az állattartó (ebtartó) gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének és a közterületre történő 
kijutásának megelőzéséről, illetve megakadályozásáról.

Az állat csak úgy tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös használatú 
helyiségét, lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát az ürülékével vagy 
más módon ne szennyezze. Az esetleges szennyeződést, ürüléket a tulajdonos vagy 
az állat felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani.

A helyi rendelet leszögezi: tilos az állatok bármely módon és módszerrel 
történő kínzása (pl. szándékos éheztetése); a jogellenes állatkínzási cselek-
mény a Büntető Törvénykönyv (Btk. – 1978. évi IV. törvény) 266/B. §-a alapján 
bűncselekménynek minősül. Az állat (eb) elhagyása, kitétele, elűzése szintén 
tiltott; ha az állattartó fel kíván hagyni az ebtartással, köteles az állatot meg-
felelő módon elhelyezni, elidegeníteni, elajándékozni vagy állatmenhelynek 
(állatvédő civil szervezetnek) átadni.

Az ebtartás egyéb szabályait a helyi rendelet 3–11. §-a tartalmazza.  

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az állatokat (ebeket) úgy 
kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok – kivéve a ragadozó álla-
tok táplálására szánt élő egyedek –, illetve az ember biztonságát.

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a előírja, hogy belterület köz-
területén – kivéve az állatok futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon 
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányí-
tására, kezelésére és féken tartására képes.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. A harapással történő 
veszélyeztetés elhárítása érdekében szájkosár használata – ha azt külön jog-

szabály nem írja elő – kizárólag akkor kötelező, ha az egyed jellemzően agresz-
szív magatartású és ez az ebtartó számára ismert. 

 
A fentieken túl az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm, 

rendelet 3. § (1) bekezdése előírja, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát:
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illető-

leg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – 

a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, 

illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vak-

vezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, il-
letőleg bevisz,

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (la-
kás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát,

az – veszélyeztetés kutyával szabálysértés elkövetése miatt – 30 000 Ft-ig 
(harmincezer forintig) terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az utóbbi egy hónapban az a kedvezőtlen tendencia tapasztalható város-
szerte, hogy az utcákon, közterületeken és parkosított zöldfelületeken elszapo-
rodtak a felügyelet, szájkosár és póráz nélkül vagy szabadon kóborló kutyák.

Ezért nyomatékosan felhívjuk az ebtartók figyelmét a helyi rendelet és a 
fent hivatkozott kormányrendeletek szabályainak fokozott betartására.

Ellenkező esetben az illetékes hatóságok a jogszabályi előírásoknak – szük-
ség esetén a gyepmester bevonásával – kényszer útján fognak érvényt szerez-
ni, ideértve az ebtartók elleni szabálysértési eljárás lefolytatását, valamint az 
ebtartás időleges korlátozását vagy végleges megtiltását is.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására
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Programajánlók, közérdekû információk
Jó szereNCsét MűVelőDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
25-ig Oláh Zoltán autodidakta festő kiál-

lítása 
HeMO
Várpalota, Mandulás
31-éig 2011. év kiemelt honvédségi évfor-

dulói. Állandó kiállítás
Április 6-ig Dr. Keresztes Sándorné  Gyere 

velem című régiképeslap-kiállítása
KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
29-én 16 óra beszélgetés a műemlékvéde-

lem fontosságáról, a városkép jövőbeli 
lehetőségeiről  – a Várpalotai Városszé-
pítő és -Védő Egyesület nyílt napja. Ven-
dég: Mezei László főépítész

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
26-án 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–Alba Regia 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
9-én 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–Száz halom-

batta bajnoki kézilabda-mérkőzés
tHurI VÁrNÁl
10-én 10 órakor
Tavaszköszöntő kerékpáros teljesítménytú-

ra a Palotai kerékpáros és túrázó sport-
egyesület szervezésében.

26-án 7.30-kor Mansfeld Péter emléktúra. 
Három túratávon: 45 (Thuri-vár kapu–
Pusztapalota–Öreg Futóné–Alsópere 
–Eplény–Papod–Rátóti-Nagymező (lőtér)–
Ejtőernyős emlékhely–Jutas-puszta), 
25 (Thuri-vár kapu–Pusztapalota–Öreg 
Futóné–Alsópere–Eplény) és 12 km-es 
(Thuri-vár kapu–Pusztapalota–Várpalota) 
szakaszon.

VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
26-án 15 óra VBSK–Badacsonytomaj-

Tapolca bajnoki labdarúgó-mérkőzés
9-én 15.30 VBSK–Répcelak bajnoki labdarú-

gó-mérkőzés

Hozzávalók: 35 dkg fagyasztott 
zöldborsó, 1 nagyobb burgonya, 
1 kisebb sárgarépa, 1 kis fej vö-
röshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 
1,5 db zöldségleveskocka, 1 csokor 
petrezselyemzöld, 2 evőkanál tej-
szín, 1 evőkanál olívaolaj, só, bors

Elkészítés: A krumplit és a töb-
bi zöldséget tisztítsd meg, vágd fel 
(a vöröshagymát és egy gerezd fok-
hagymát hagyj egészben). A borsót 
olajon futtasd meg, engedd fel kb. 

8 dl vízzel, add hozzá a leveskockát, 
a krumplit, az egészben hagyott 
vöröshagymát és az 1 gerezd fok-
hagymát. Főzd puhára kis lángon 
(kb. 20 perc). Vedd ki belőle a vö-
röshagymát és a fokhagymát, s te-
gyél félre két-három evőkanál zöld-
borsót is. A maradékot turmixold 
össze, add hozzá a tejszínt. Só-
val, borssal fűszerezd. Tálaláskor az 
egészben hagyott zöldborsóval és 
finomra vágott petrezselyemzölddel 
díszítsd. Böjti recept.

Két részeg észreveszi, hogy pont a buszgarázs előtt álldogálnak.
– Figyelj csak, vigyünk el egy buszt, azzal gyorsan hazajutunk.
– Jó, te menj be, köss el egyet, én meg idekint figyelek.
Eltelik fél óra, az őrködő már türelmetlen. Bemegy a társa után, és 
látja, hogy az idegesen rohangál a járművek között.
– Te meg mit csinálsz?
– Az istennek sem találok 7-es buszt!
– Hát te teljesen hülye vagy?! Kössünk el egy 9-est, aztán majd gya-
logolunk egy saroknyit.

recept(t)úra

Humorzsák

zöldborsókrémleves

Kar
Társadalomtudományi 

ésModern Filológiai

Vajdasági
napok

Veszprém, 2011. március 21-24.

www.mftk.uni-pannon.hu

Pannon Egyetem

Baráth Ferenc
Csányi Erzsébet

DNS
Fenyvesi Ottó
Thomka Beáta

Tolnai Ottó
Tolnai Szabolcs

Ladik Katalin
Ex Symposion

Kosztolányi Dezsô Színház
Faragó Kornélia

Bányai János
Sava Babić

Odorics Ferenc
Bakos Árpád

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!

AVAR vendégház

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

Üdülési 
csekket 
elfogadunk!

AVAR vendégház

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

Tavaszköszöntõ akció!
Amennyiben most jelentkezik 

10% kedvezményt  adunk árainkból!

Tavaszköszöntõ akció!
Amennyiben most jelentkezik 

10% kedvezményt  adunk árainkból!
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kádár isTván, huszárné bacsárdi valéria és Juhász aTTila képviselõk emlékezTek

Március 15-e 
képekben

koszorúT helyezTek el az aTilla harcosai várpaloTai baranTások egyesüleT TagJai

inoTán is színvonalas, zenés műsorral  TiszTelegTek a forradalom előTT

FOtóK: réDlI JózseF, PINtér lÁszló 
tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu

HULLADÉKOK ÁTVÉTELI DÍJÁNAK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL.
Értesítjük a tisztelt lakosságot, az alább közölt árainkat alkalmazzuk 2011. április 1-től.

T Á J É K O Z TAT Á S  

I. díjövezet
0-5 km-ig

II. díjövezet
5-10 km-ig

III. díjövezet
10-15 km-ig

1100 l-es konténer 
ürítési díja 

(szállítás és ártalmatla-
nítás Ft/ürítés)

gyűjtőjárattal és lakossági 4.289 4.436 4.801

gyűjtőjárattól eltérő és közületi 5.182 5.480 6.084

1 db 4 m3-es konténer 
ürítési díja (szállítás és 
ártalmatlanítás Ft/ford.)

gyűjtőjárattal és lakossági 17.145 17.745 19.192

gyűjtőjárattól eltérő és közületi 20.728 21.928 24.345

1 db 5 m3-es konténer 
ürítési díja (szállítás és 
ártalmatlanítás Ft/ford.)

gyűjtőjárattal és lakossági 21.442 22.176 24.001

gyűjtőjárattól eltérő és közületi 25.910 27.400 30.421

Fenti árak a 25% ÁFA-t nem tartalmazzák, csereürítéses rendszerre vonatkoznak.

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

TAVASZVÁRÓ
AKCIÓ

A kupon bemutatója a fizetett 
összeg 10%-át visszakapja

Érvényes 2011. 03. 31-ig  (1 kupon/ 1 fő)
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temetői baleset 
A felsővárosi temetőben március 13-án délután egy kocsi szenvedett 

balesetet, utasa meg is sérült. A helyszínre érkező járőrök megállapították, 
hogy a várpalotai lakos, aki sírgondozás miatt kocsival behajtott a teme-
tőbe, fordulás közben – vélhetően egy előtte lévő kátyú kikerülése miatt 
– nekihajtott egy urnatartónak, amit feldöntve ny urnatároló fülkét meg-
rongált. Az ütközés következtében a kocsi anyósülésén tartózkodó személy 
beütötte a fejét a szélvédőbe, amitől felrepedt a bőre. Az urnatartók hely-
reállítása érdekében a járőrök értesítették a temetőgondnokságot.

Inotai rodeó
Szokatlan balesethez riasztották a palotai járőröket március 11-én kora 

este a 8-as főút inotai szakaszához, ahol egy személygépkocsi a szalagkor-
lát tövében az oldalán feküdt. A járőrök a helyszíni adatok alapján megál-
lapították, hogy sofőr, a 44 éves várpalotai férfi Székesfehérvár felé közle-
kedett, amikor ittassága miatt elvétette az irányt, és felhajtott a szalag-
korlátra. Ott azonban nem tudott sokáig közlekedni, mert az autója ledőlt 
a korlát tövébe. A vezető ellen büntetőeljárás indult, akinek a kidöntött 
tábla értékét is meg kell térítenie. 

Bort ivott, és a vizesárokban prédikált
A három nappal későbbi, körzeti megbízottak által észlelt várpalotai 

balesetnek is ittasság volt az oka. A buszpályaudvarhoz közeli út melletti 
vizesárokban veszteglő Peugeot-ra lettek figyelmesek. A vezető a rendőrök 
kérdéseire zavartan válaszolt, és leheletén erős alkoholszag érződött, it-
tasságát az alkoholszonda is igazolta. A helyszíni adatok alapján a gépko-
csivezető túl nagy ívben próbált balra kanyarodni, melynek következtében 
– némi alkoholos segítséggel – belesodródott a vizesárokba. A sofőr ellen 
büntetőeljárás indult.

Dezodor lopott – büdös volt a munka?
Büntetőeljárás indult egy 51 éves tatabányai férfival szemben, aki már-

cius 12-én délelőtt az egyik helyi bevásárlóközpontból több rúd szalámit 
és többféle dezodort akart ellopni. Az áruház biztonsági őre észrevette, 
hogy a férfi ruhájába rejti a termékeket, melyekkel később fizetés nélkül 
kívánt távozni. A tolvaj szarka a szalámik csomagolásáról az áruvédelmi 
eszközt is eltávolította, megelőzve, hogy a védelmi rendszer működésbe 
lépjen. A biztonsági szolgálat munkatársa a rendőrök kiérkezéséig vissza-
tartotta a férfit, akit aztán előállítottak a rendőrkapitányságra. 

 Csákányra-kapára mentek (lopni) 
Biztonsági őrök értek tetten három férfit március 8-án, Pétfürdőn egy 

körbekerített iparterületen fémlopás közben. A három férfi a kerítésen át-
mászva jutott az üzem területére, ahol a náluk lévő csákánnyal és kapával 
a földből hulladék vasat szedtek ki. A fémből mintegy húsz kilogrammnyit 
akkor már átdobáltak a kerítésen. A kiérkező járőrök a helyszínen elfogtak, 
majd a rendőrkapitányságra előállítottak egy 42 és egy 39 éves várpalotai, 
valamint egy 21 éves szabadbattyáni férfit. Ellenük szabálysértési értékre 
elkövetett lopás miatt indult büntetőeljárás.

BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

CIVIl szerVezeteK, FIGYeleM!
1% felajánlásával kapcsolatos KERETES hirdetéseiket 

15% kedvezménnyel helyezhetik el a Palotai Hírnök hasábjain!

30/260-1208

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
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eredmények:
800 m: 0–6 évesek: Fiúk – 1. Kovács Bende. Lányok – 1. Kovács Kincső, 2. Kóródi Brigitta. 7-9 évesek: 
Fiúk – 1. Hanák Dominik, 2. Enyingi Ádám, 3. Chemelik Levente. Lányok – 1. Kiss Georgina, 2. Szücs Kíra, 
3. Baranyai Anna.

5 km: 10–13 évesek: Fiúk – 1. Radnai Bálint (Marathon TKE), 2. Rein Lehel (Veszprém Honvéd), 3. Juhász 
Bence. Lányok – 1. Bíró Bianka, 2. Németh Emese, 3. Csapó Boglárka.

14–17 évesek: Fiúk – 1. Pandur Richard (Vedac), 2. Bátor Gábor, 3. Fröhlich Tamás. Lányok – 1. Puskás 
Regina (PMTE), 2. Péntek Gréta (VBT), 3. Gágó Zsófia.

40–54 évesek: Férfiak – 1. Wimmer László (Futapét), 2. Pózna András (VBTSE), 3. Tar Zoltán. Nők: 1. 
Tarné Jámbor Anita, 2. Pózna Edit (VBTSE), 3. Baranyai Lászlóné (Futapét).

55–64 évesek: Férfiak – 1. Nagy Zoltán, 2. Németh Jenő. Nők – 1. Nagy Irén, 2. Gombkötő Zsuzsanna. 
65 év felett: Férfiak – 1. Martos Péter, 2. Niedermayer Attlia, 3. Horváth Béla. 

10 kilométer: 18–39 évesek: Férfiak – 1. Esső András (Vedac), 2. Búcsú Dénes (Vedac), 3. Treligyik Tamás 
(Vedac). Nők – 1. Széplaki Erika, 2. Kauker Anikó, 3. Roboz Zoltánné (Veszprém Honvéd).

több százan a futóversenyen
szeles, hűvös időben, de elhi-
vatott sportolókban sem volt 
hiány a péti futószezon nyitá-
nyán március első vasárnapján 
az albert pihenőparknál. 

Az immáron 41. alkalommal 
megrendezett péti terepfutóver-
senyre több százan neveztek be, 
akiket a pétfürdői önkormányzat 
képviselői és Horváth Éva polgár-
mester is megtiszteltek jelenlé-
tükkel. A Schmidt Ferencről elne-
vezett versenyen összesen három 
távot lehetett teljesíteni, melye-
ken belül férfiakat és nőket több 
kategóriában külön díjaztak. Saj-
nos a játékos kedvű, izgő-mozgó 
kisgyerekek kisebb számban je-
lentek meg a még mindig tartó 
influenzajárvány miatt.

– A Marathon Tömegsport és 
Környezetvédő Egyesület igazi 
kihívásnak vette ezt a napot és 
mindent megtett annak érdeké-
ben, hogy az összes jelenlévő jól 
érezze magát. A délelőtti verseny 
folyamán végig nagyon jó han-
gulat uralkodott. Száz is liternél 
is több  tea, valamint több tíz 
kiló zsíros kenyér és édesség fo-
gyott el – mondta Méreg József 
egyesületi elnök.

A dobogósok érmet, kupát és 
tárgyjutalmat vehettek át, és ter-
mészetesen a nőnapról sem fe-
ledkeztek meg a verseny szerve-
zői. Virágot kapott a legidősebb 
– 64 esztendős – és a legfiata-
labb versenyző hölgy, aki mind-
össze kétéves volt. BalÁzs KIttI

három Távon TelJesíTheTTek a raJThoz álló versenyzők a Jó hangulaTú megméreTTeTésen
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A Várpalotai Közüzemi Kft és Várpalota Város Önkormányzata 2011. 
március 27-én (vasárnap) 8.00 és 14.00 között Várpalotán a FeGroup 
Invest Zrt.-vel közös szervezésben elektronikai lomtalanítást tart. 
A gyűjtőhelyeken elhelyezhető háztartási gép (pl. mosógép, vasa-
ló, centrifuga), konyhai és kerti kisgép, szórakoztató elektronika, 
barkácsgép, számítógép; valamint akkumulátor, elem. Az akcióban 
NEM gyűjtünk fénycsöveket, tonnereket, festékpatronokat!

Gyűjtőhelyek:
1. Fehérvári u. 7. sz. alatti központi telephelyünk
2. Kismezőn a Szalma Büfé mellett
3. Tési dombon a Bakony u.–Hegyhát u. kereszteződése
4. Kálvárián a Tési u. melletti boltnál
5. Alsóvárosban a gázcsere telepnél
6. Inotán a Faluház előtt
7. Készenléti lakótelepen a buszfordulónál

Akkumulátor gyűjtésére csak a Várpalotai Közüzemi Kft. központi 
telephelyén (Fehérvári u. 7.) van lehetőség!

a konténerekből hulladékot kivenni, guberálni tIlOs!

Köszönjük együttműködését, és hogy tesz megújuló környezetün-
kért!

elektronikai lomtalanítás

Blues az óceán felett

a vaJdasági napok irodalmi és művészeTi feszTivál kereTében soul inferno címmel 
megnyílT a paloTai hírnök főszerkeszTőJének, fenyvesi oTTónak a kollázskiállíTása 
a veszprémi dubniczay-paloTában. a TárlaToT virág zolTán, a szegedi Tudomány-
egyeTem TanszékvezeTő docense nyiToTTa meg héTfőn esTe. a megnyiTóT zenés irodalmi 
esT köveTTe, melynek során fenyvesi oTTó verseiből olvasoTT fel. a kiállíTás április 
3-áig láThaTó a várgalériában (veszprém, vár u. 29.)

Kísérletek a gimnáziumban
Érdekess kémiai jelenségekről 

győződhettek meg a Thuri György 
Gimnázium tanulói a közelmúlt-
ban, Kapocsi Margit, a Vegyészeti 
Múzeum munkatársa által bemuta-
tott kísérleteket megtekintve. A 
gimnázium ezzel a rendezvényével 
a Magyar Kémikusok Egyesülete or-
szágos felhívásához kapcsolódott. 
Az ENSZ közgyűlése a Kémia Évé-
nek nyilvánította a 2011-es évet, 
hogy ezzel az akcióval is közelebb 

hozzák a fiatalokhoz a kémiát és 
a biológiát. Az izgalmas kísérletek 
során tapasztalhatták, hogy ammó-
nium-nitrátot, ammónium-kloridot 
és cink port összekeverve, majd né-
hány csepp vizet hozzáadva hogy 
indul meg pattogva, szikrázva a 
reakció. Elkészült az „elefánt fog-
krémje” is: kálium-jodid vizes olda-
tát samponnal, majd hidrogén-per-
oxiddal összekeverve hatalmas sár-
gás-barna habtömeg keletkezett.

Kétezer éves emlékek Inotán
Érdekes, gyönyörű fotók kerül-

tek kiállításra az Inotai Közösségi 
Házban Gerebicsné Barna Gabriel-
la, az Inotai Helytörténeti Egye-
sület vezetője szervezésében. A 
fényképek a mostani Inotát mu-
tatják, de felfedezhetőek köztük 
a római kori halomsírokban talált 
leletek fotói is. A csodálatos fel-
vételek a tájról, a falusi házakról, 
a régen működő malmok, mester-
kút mai állapota érzékelteti a múl-

tat, bizonyítja, hogy Inota elmúlt 
évezredei gazdag élettel teltek. 
A fotókiállítás megnyitóján Pin-
tér Lászlóné Tiffany-üvegkészítő 
beszélt a képekről és Inota ősi 
múltjáról. A megnyitót részt vett 
Talabér Márta polgármester is.

aG

a CIKK FOlYtatÁsa 
a WWW.VarPalOtaI.Hu 
HONlaPON OlVasHató.
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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

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: április 2., 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

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

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

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

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

raVeczky üVegezés
88/470-254, 70/3637-137

Várpalota, Veszprémi út 7. 
Szent Anna patika mögött. Tsz-iroda épülete hátul

http://raveczky.mtt.hu

Kiadó családi házat keresünk, 
hosszú távra, kaucióval. 

Minimum háromszobásat. 30/260-1208

Ingatlan
Várpalotán a belvárosban 37 nm-es 3. 

emeleti felújított téglalakás azonnal 
költözhetően eladó. Tel.: 70/243-4309

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

eladó vagy garzonra cserélhető Várpalota 
városközponti 54 nm-es 2 szobás fel-
újított nagy erkélyes 4. emeleti lakás. 
Ár: 6,5 M Ft. Üdülési csekket vennék 
50%-ért. Tel: 30/575-2257, 88/745-
024

Várpalotán városközponthoz közeli kert-
városi részen független, bútorozatlan 
lakás kiadó. 30/362-5663

eladó Inotán a Dózsa u. 7. sz. alatt kettő-
szobás családi ház, továbbá Baglyasban 
800 nöl közművesített terület présház-
zal. Érd.: 20/350-5444

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

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

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

 albérletet keres
Kiadó családi házat keresünk, hosszú táv-

ra, kaucióval. Minimum háromszobá-
sat. 30/260-1208

albérletet keresek hosszú távra, kisebb 
családi házat vagy 1+2 fél szobás la-
kást. Megbízható fizetéssel. Érd.: 
20/316-8238

Vegyes
Üdülési jegyét beváltjuk! 30/260-1208
Ingatlan-értékbecslés:  20/289-4079
eladó kétszemélyes piros rekamié 10 000 

Ft, kétszemélyes fekhellyé nyitha-
tó kanapé zöld színben 10 000 Ft, 2 
db piros görgős fotel 2000 Ft/db, 1 db 
esztergált világos állófogas 1000 Ft. 
70/310-3969, mojci49@gmail.com

eladó fenyőfa kiságy matraccal vagy anél-
kül, balos teatűzhely olcsón. Tel.: 
88/745-674

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

Háromkerekű elektromos moped eladó. 
Sebesség 10–17 km/óra. Érdeklődni: 
30/616-9134

Mérlegképes könyvelői végzettséggel vállalom 
magánszemélyek adóbevallásának elkészí-
tését (2000 Ft/db). Tel.: 20/285-9941

eladó 1 db anatómiai új párna. Ár: 28 000 
Ft. Tel.: 30/431-2439

Kőművesmunkát vállalnék, javításokat, 
burkolást, szigetelést, gipszkartono-
zást, és egyéb kisebb munkákat. Ősi és 
környéke. Tel: 20/573-3841

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

Gyermek agykontroll tanfolyam indul Vár-
palotán! Várható változások a tan-
folyam elvégzésétől: többek között 
eredményesebb tanulás, magabiztos-
ság, energikusság, gyors gyógyulás 
betegség esetén,...Érdeklődni: 06-
70/3004703

szabolcska úti 1+3 fél szobás lakás eladó. 
Ár: megegyezés szerint Érdeklődni: 06-
70/300 4703

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

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!

Adója 1%-át felajánlhatja 
a Palotai Turul Társaságnak!

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

Kútfúrás
Kis helyigénnyel, teljes 

kivitelezéssel, garanciával.

Előjegyzést felveszek.

20/934-73099

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

Március 9-én a Loncsos 
városrészből elveszett 
egy ivartalanított, szuka, 
foxterrier, 6 éves.
Jutalom a megtalálónak 
és a nyomravezetőnek.

0630-2601208
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Vereség Vácott
Vác–Várpalotai Bányász

33:22 (18:14)
VBSK: Kovács J., Szász, 

Gebhardt 5, Mazák, Varga Z. 1, So-
ha 1, Bárdos 8, Szöllősy A., Molnár 
Z. 7, Devecseri, Haszonics, Csűrös, 
Tolnai, Lassu.

A bajnokság 18. fordulójában 
a sérült Nagy Csabát nélkülöző 
Várpalota a harmadik helyen álló 
Vác gárdájához látogatott. A ta-
lálkozó elején a hazaiak háromgó-
los előnyre tettek szert, a Palota 
azonban fordított, 9:8-ra átvéve a 
vezetést. A 20. percben már ismét 
kétgólos hazai előnyt mutatott az 
eredményjelző, amit a félidő vé-
géig sikerült megduplázniuk, így a 
Vác őt megnyugtató előnnyel vo-
nult pihenőre. A második játék-

részben a mérkőzésen ujjsérülést 
szenvedő Mazák Lajos sem tudott 
már a VBSK rendelkezésére állni. 
A hazaiak fokozatosan növelték az 
előnyüket, és bár a vendégeknek 
a kilencgólos hátrányból még si-
került feljönniük hat gólra, a ta-
lálkozó végül a feljutásra törő vá-
ciak tizenegy gólos győzelmével 
zárult.

Az ifjúsági mérkőzés eredmé-
nye: Vác–VBSK 24:25.

A palotai kézisek a következő 
fordulóban az Alba Regia együt-
tesét fogadják március 26-án 18 
órakor a Gál Gyula Városi Sport-
csarnokban.

BérCzes
FOtó: réDlI JózseF 

tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu

Három mérkőzés,
egy pont

VBsK–szombathelyi 
Haladás Vse 0:0

VBSK: Radnai, Bíró (Csupor), Uj, 
Bálint, Pavelka, Uj T., Szeleczky 
(Humli), Szurok, Kaufmann, Papp 
(Wellesz), Hardi.

Igazságos döntetlen született 
a bennmaradásért küzdő Bányász 
és a középmezőnyhöz tartozó Ha-
ladás II. csatájában. A vendég 
együttesben hét olyan játékos is 
pályára lépett, akik már az első 
osztályban is bemutatkoztak.

Szabó Csaba:  – Küzdeni tudás-
ból jelesre vizsgázott a gárda. A 
nagyobb játékerőt képviselő ven-
dégcsapat ellen határtalan lelke-
sedéssel szereztük meg az értékes 
egy pontot.

VBsK–soproni Vasutas se 
0:2 (0:2)

VBSK: Radnai, Bíró, Szeleczky, 
Bálint, Pavelka, Új T., Humli, 
Szurok, Papp, Kaufmann, Hardi 
(Einreinhof).

A 9. fordulóból elhalasztott 
mérkőzésen a második helyen ál-
ló, feljutásra törő Sopron láto-
gatott Várpalotára. A találkozó 
elején a Bányásznak is adódott 
lehetősége, ám ezt követően a 
vendég együttes vette át a mér-
kőzés irányítását. A 17. percben 
Bausz szöglet után megszerezte 
a vendégeknek a vezetést, a 43. 
percben pedig egy kontratáma-
dás után Polareczki állította be a 
végeredményt. A második félidő-
ben már nem változott az ered-
mény, legfeljebb Szurok 78. perc-
ben történt kiállítása borzolta a 
kedélyeket.

– A három nappal korábban le-
játszott Haladás elleni mérkőzés 
miatt fáradtan mozgó csapatunk 
ellen könnyedén gyűjtötte be a 
három pontot a vendégcsapat. Há-
rom emberünk is sérülten vállalta 
a játékot. A Sopron annyit adott 
ki magából, amennyi a győzelem-
hez szükséges volt  – értékelt a 
palotaiak edzője.

Mosonmagyaróvári te–VBsK   
2:1 (2:0)

VBSK: Radnai, Bíró (Csupor), 
Bálint, Uj N., Pavelka, Szeleczky, 
Papp, Uj T., Kaufmann, Humli, 
Hardi.

A 18. fordulóban megrendezés-
re kerülő mérkőzésen az első fél-
időben nagy fölényben játszó ha-
zaiak 13 perc alatt kétgólos előny-
re tettek szert. A második játék-
részben a vendégek teljesen más 
arcukat mutatták, és Kaufmann 
kiállítása ellenére Csupor révén a 
70. percben szépíteniük is sikerült 
és még a pontszerzésre is megvolt 
a lehetőségük.

Szabó Csaba: – Az első félidő-
ben túlságosan tiszteltük a hazai 
csapatot. A második játékrészben 
átvettük a játék irányítását és vé-
gig uraltuk a mérkőzést. Ennek el-
lenére a több gólhelyzetet kiala-
kító hazaiak megérdemelten nyer-
ték meg a találkozót.

A VBSK nehéz sorozata ezzel 
a mérkőzéssel véget ért. A palo-
tai focisták a következő forduló-
ban a közvetlen riválisnak számító 
Badacsonytomaj-Tapolca gárdáját 
fogadják március 26-án 15 órakor.

BérCzes VIKtOr

paloTai Támadás a gyõri eTo elleni Találkozón – az eredményes TámadóJáTékra  az 
alba regiával szemben is nagy szükség lesz
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féle 
laminált 
padló

FOLYAMATOS
         AKCIÓKKAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.

Erdõdy ABC 
akciós 

ajánlata!

Erdõdy ABC, 
Bakony ABC, 

Piaccsarnok 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 oldalas, dagadó 

eh. csirke mellfilé

eh. csirke comb faros

eh. csirke szárny 

1000,-/kg
1280,-/kg

258,-/lit
50,-/lit

1199,-/kg999-/kg

989-/kg

479,-/kg

Akciónk március 24–27 (csütörtöktôl vasárnapig) tart.

sertés karaj

arista táblás csokoládé 90 g

fagyasztott harcsafilé 1kg

dobozos sör 4% alk. 0,5 lit  

tchibo kávé 250 g

gyümölcslé 5 lit, alma, narancs

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

899,-/kg

499-/kg
A hét minden napján az 
Erdődy és Bakony ABC-ben 
a ZSEMLE 12,-/db
Március 25-én pénteken 
valamennyi boltunkban 
a ZSEMLE 12,-/db

CUKORVÁSÁR 10 kg esetén 300,-/kg.

Szuper áron valamennyi boltunkbanSzuper áron valamennyi boltunkban
régi ár 120,-

új ár 90,-/db
régi ár 1299,-

új ár 999-/kg
régi ár 149,-

új ár 129,-/db
régi ár 399,-

új ár 320,-/db

249,-/db

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, a dohány-

termék és az akciós cukor vásárlása 

10 kg esetén. 

Maximálisan vásárolható mennyiség 30 kg.


