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A húsvéti hétvégére itthon volt a 
család, közelebbi, távolabbi rokonok. 
És hát miről beszélgetünk, arról, ami 
nyomja a lelkünket, ami bizonytalan-
ná tesz. Természetesen a munkáról. 
Az egyik rokon végre biztosnak tűnő 
állást kapott, de alig hogy nagy lel-
kesen elkezdett dolgozni, híre ment, 
hogy megszűnik az intézmény. Egyé-
ni pech vagy korjelenség?

A másik fiatalt felvették négy-
órás munkaidőben egy multihoz, 
fél fizetésért, de elvárják, hogy 
reggel kilenctől este hatig bent le-
gyen. És akkor még nem ők vannak 
a legrosszabb helyzetben. Ennél 
sokkal rosszabb munkanélküliként 
állásinterjúról állásinterjúra járni, 

vagy éjszakai rakodómunkát vállal-
ni valamelyik kereskedelmi üzlet-
láncnál vagy feketén dolgozni ezt-
azt, ami éppen adódik.

Csak Veszprém megyében több 
mint húszezer munkanélkülit tar-
tanak számon. Jó, persze biztosan 
vannak köztük, akik nem is akar-
nak dolgozni. De alaptalan len-
ne azt állítani, hogy magyar em-
ber nem szeret dolgozni. Szeretne, 
ha tisztességgel megfizetnék őket, 
ha meg lehetne élni a bérből, la-
kást fenntartani, családot eltar-
tani. Sajnos azt látjuk, többnyire 
az él jól, aki ügyeskedik, aki így 
vagy úgy eladja a lelkét. Huszon-
évesek furikáznak a legújabb típu-

sú Audival, BMW-vel. Ugyani miből 
telik nekik? Munkából biztos nem. 
Nem irigység ez, inkább düh. Mert 
így akkor hogy neveljük a gyereke-
inket arra, hogy tanulj, dolgozz és 
boldogulsz? Ha a társadalmi béké-
nek ez a szentháromsága nem igaz, 
akkor nagy baj van. Akkor alapjai-
ban inog meg a társadalomba, kö-
zösségbe, végső soron az élet ér-
telmébe vetett hit. Ha ez így van, 
akkor semminek semmi értelme, 
akkor iszapbirkózás van, egymás 
fejét nyomjuk a víz alá, egymás be-
lét tapossuk ki naponta. Akkor na-
gyon nyomasztó az élet.

Egyszóval munka kellene, amit 
meg is fizetnek, ha nem is annyi-

ra, mint száz kilométerrel arrébb 
Ausztriában, de legalább annyira, 
hogy ne kelljen rettegni a váratlan 
kiadásoktól és az öregségtől, mert 
ugye minimálbér után minimális 
nyugdíj jár.

Nem hittem volna, hogy május 
elsejére ilyen elkeseredett sorokat 
fogok írni és a munka becsületé-
nek helyreállítását követelem. Pe-
dig igazándiból csak ez segítene 
rajtunk! Különben meg se állnak a 
gyerekeink Ausztriáig, Németorszá-
gig, ahol május 1-jétől megnyitot-
ták a munkaerőpiacot a magyarok 
előtt. Miért kell elmenni, hogy bol-
dogulhassanak?

Balassa Gellért

a munka becsülete
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Drótposta
elég furcsa hozzáállás volt tapasztalható a Ney Dávid-hangversenyen, az utol-

só kórusok már szinte üres nézőtérnek énekeltek. 20/775-2188

Kinek a feladata lenne a Palota és Inota közötti erdőrész tisztán tartása? Tele 
van fákon lógó színes nejlonzacskókkal! 30/392-9963

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Helyi vállalkozók 
összefogása

a nemzetgazdaság szempontjá-
ból óriási jelentőséggel bírnak a 
mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok, életképességük, fejlődésük 
kulcskérdés az egész ország szá-
mára, mely Várpalota városára is 
vonatkozik. az összefogás céljá-
val hívta meg a helyi vállalkozó-
kat a városvezetés.

Kádár István önkormányzati 
képviselő, a gazdasági bizottság 
elnöke beszélt mindezekről a vál-
lalkozói kerekasztal alakuló ösz-
szejövetelén. – Olyan várpalotai 
székhellyel rendelkező vállalko-
zásokat várunk, akik elsősorban 
Várpalotának fizetik az adót és ké-
szek együttműködni a várossal. 
Akár konzorcium létrehozására is 
lehetőség válik. Szeretnénk tájé-
koztatni a tagokat a várpalotai 
beruházásokról, tanácsot adunk 
és véleményeket várunk – emelte 
ki az elnök. 

Talabér Márta polgármester a 
városi beruházásokról tájékoztat-
ta a vállalkozókat. 

– Három nagy pályázat zajlik 
jelenleg a városban, a várprojekt 
már működik, a tési-dombi város-

rész rehabilitációjáról szóló és az 
emelt szintű járóbeteg-szakellá-
tási pályázat lebonyolítása ebben 
az évben indul – mondta Talabér 
Márta. Lehetőség szerint előny-
ben részesítik a várpalotai vállal-
kozókat, ezzel is támogatva a he-
lyieket. A polgármester beszélt a 
felújítási munkákkal, beadandó 
pályázatok előkészítésével fog-
lalkozó, újonnan felálló városüze-
meltetési irodáról is, melynek fel-
adata lesz a vállalkozókkal való 
kapcsolattartás. 

Katona Csaba alpolgármester 
is hozzászólt a fórum során, is-
mertetve a megjelentekkel a vá-
rosi költségvetés fejlesztésekre 
vonatkozó részleteit. A város be-
vételei alacsonyak, ezért fontos 
a külső források bevonása a pá-
lyázatok útján. Hogy esélyük le-
gyen a kisebb vállalkozásoknak a 
nagyszabású pályázatokban való 
részvételre, össze kell fogniuk, 
például konzorcium létrehozásá-
val. A vállalkozók a továbbiak-
ban érdeklődve tették meg ész-
revételeiket, kérdéseiket a város - 
vezetés felé. -aG

FOtó: PINtér lÁszló

Április 13-án egy-egy órára 
megnyílt a vár közönség számára 
jó ideje zárt ajtaja, hogy az igen-
csak szép számú érdeklődő bete-
kinthessen az ódon falak közé. 
Megújult padlózattal, falakkal, 
eddig látogathatatlan, mostanra 
felújított helyiségekkel találkoz-
hattak a városlakók. A Közép-du-
nántúli Operatív Program kereté-
ben kiírt, a régió arculatát megha-
tározni képes turisztikai vonzerők 
támogatása címet viselő pályázat 
eredményeként valósul meg a vár-
palotai Thuri-vár építészeti felújí-
tása és látogatóbarát fejlesztése. 
A munkálatok hivatalosan május 

31-én fejeződnek be, várhatóan 
június végére már kezdődhetnek 
a várbeli rendezvények. Az itt fo-
lyó munkálatokat április 13-án két 
turnusban mutatták be az érdek-
lődő városlakóknak. Talabér Márta 
polgármester köszöntötte a láto-
gatókat a rendhagyó nyílt napon. 
Bemutatva a helyiségek érdekes-
ségeit, a régészeti és a kivitele-
zési munkákat, illetve a terve-
zett attrakciókat a kivitelező cég 
vezérigazgatója, Nemesi Pál és 
munkatársa, valamint a Szindbád 
Nonprofit Kft. képviseletében 
Szántó Attila tájékoztatott.

H.  H.

A felújítás a földszinti és az első emeleti részre vonatkozóan a vár mintegy 
40%-át érinti. Több helyiség alapvetően megújul, padlófűtéssel, légtechniká-
val ellátva. Modern vizesblokkok kerülnek kialakításra. A vár formája is módo-
sul, helyreállítják a két hátsó tornyot. A tájékozódást hasznos információkkal 
segítő terminálokat helyeznek el a várban. A bejárat új várkaput kap, amely 
egy szélfogó üvegfal előtt folyamatosan nyitva lesz. A fogadó teret időszaki 
tárlatokkal rendezik be. Az északkeleti szárnyban megtekinthető lesz a régi 
kápolna, korabeli falakkal. E mellett tervezik egyházi esküvők megtartására 
is alkalmas felszentelt kápolna kialakítását. Ebben a szárnyban rendezik be a 
vár- és helytörténeti kiállítást. A tervek szerint a veszprémi Laczkó Dezső Mú-
zeumból eredeti tárgyak és reprodukciók kerülnek majd kihelyezésre.

Az emeleti szinten helyezkedik el a vár egyik legpatinásabb helyisége, a 
korhű mészkő burkolattal ellátott, boltíves barokk terem, amely valamikor 
a kétszintes kápolna födéme volt. E térben katonai egyenruhák és egyéb 
ruhatípusok reprodukcióit tartalmazó kiállítás szerepel a tervek között. In-
nen közelíthetőek meg a most feltárásra került, berendezésre váró torony-
szobák. A barokk terem és a rendezvényterem közötti, eddig feltáratlan 
térben kap helyet a magyar koronaőrség tárlata.  A vár egyik legnagyobb 
helyisége a rendezvényterem. Itt bútorok és szőttesek mellett nagyszabású 
népviseleti kiállítást terveznek. Innen nyílik a Corvin-terem, amely a leg-
modernebb technikákkal alkalmas lesz konferenciák megtartására, de rend-
hagyó történelemóráknak, esküvőknek is helyet adhat.

A várudvaron lesz a várszínház, színpaddal, az egész épületben hasz-
nálható mobil hangosítási rendszerrel. Megoldásra kerül a csapadékvíz-el-
vezetés, kőzúzalékos burkolatot kap az udvar, és felújítják az itt található 
árkádsort is.

Népszerű a vár
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startolhat a tési-domb megújítása
a tési-domb az ’50-es években 
Várpalota legvonzóbb lakóne-
gyedének számított. szép laká-
sok, közterek, parkok, játszó-
terek díszítették, melyek azóta 
sajnos leromlottak. ennek folya-
mata most megállíthatóvá válik, 
a városrész modern külsőt kap, a 
lakókörnyezet megújul.

A Leromlott vagy leromlással 
veszélyeztetett városrészek reha-
bilitációja megnevezésű  pályázat 
keretében megvalósuló Várpalota 
szociális városrehabilitációja cí-
mű projekt támogatási szerződé-
sének ünnepélyes aláírására  ke-
rült sor április 21-én a Nagy Gyu-
la Galériában. A projekt elszá-
molható költsége 598 583 327 
Ft, a támogatás mértéke 472 570 
834 Ft. A megvalósításra az alá-

írást követően két év áll rendel-
kezésre.

Az eseményen részt vett Talabér 
Márta országgyűlési képviselő, Vár-
palota polgármestere, dr. Vereczkey 

Zoltán, a VÁTI Magyar Regioná-
lis Fejlesztési és Urbanisztikai 
Nonprofit Kft. vezérigazgatója, 
Galovicz Mihály, a VÁTI Magyar Re-
gionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Te-
rületi Iroda irodavezetője, Máténé 
dr. Ignácz Anita Várpalota város 
jegyzője, valamint helyi képvise-
lők, kistérségi polgármesterek, Vár-
palota intézményvezetői és mun-
katársaik. A támogatási szerződés 
aláírását megelőzően Talabér Már-
ta és dr. Vereczkey Zoltán mondták 
el gondolataikat a projekt megvaló-
sulása kapcsán, majd sor került az 
ünnepélyes aláírásra. A megnyitón 
közreműködött Ihász Irén, a Pan-
non Várszínház előadóművésze és 
Schnöller Hedvig, a Richter János 
Konzervatórium növendéke. 

GÁGó aNIta
FOtó: réDlI JózseF

A szociális vá ros re ha bi li tá-
ciós projekt a Tési-domb város-
részben kerül megvalósításra. 
Fő célja az akcióterület szoci-
ális leszakadásának megelőzé-
se, az ott élő lakosság társadal-
mi felzárkóztatása. A fejlesztés 
magában foglalja a lakóépüle-
tek energiahatékonyságának 
növelését, amely összesen ki-
lenc társasház energiahaté-
konyságot javító hőszigete-
lését, valamint tetőfelújítási 
munkálatait jelenti az érintett 
városrészben. A közterületek 
megújítását, többgenerációs 
közösségi park kialakítását, új 
játszóelemek elhelyezését is a 
program keretében valósítja 
meg az önkormányzat. 

A közbiztonságot javító 
programelemek közül kiemelke-
dik a polgárőrségnek helyt adó 
épület felújítása és a térfigyelő 
kamerarendszer diszpécserköz-
pontjának beüzemelése. Új par-
kolóhelyek építése, az útháló-
zat és járdák megújítása, gyer-
mekbarát játszótér kialakítása 
ugyancsak része a projektnek. 
A fizikai beruházások mellett 
fontos a helyi közösséget épí-
tő beavatkozáscsomag. A kö-
zösségfejlesztő intézkedések a 
képzettségi szint erősítését, a 
helyi lakosság településfejlesz-
tési akcióba való bevonását cé-
lozzák. A programcsomag ma-
gában foglalja az oktatási-kép-
zési programokat, a környezet-
tudatossági kampányt, a helyi 
rendőrkapitánysággal közösen 
megszervezésre kerülő bűn-
megelőzési rendezvényeket és 
a közösségi programokat is.

Vereczkey zoltán, a VátI VezérIgazgatója és talabér Márta polgárMester

az aláíráson részt Vett a képVIselő-testület néhány tagja Is

Kilencven évvel ezelőtt 
szü letett Olaszfaluban Pék 
Istvánné, majd fiatalon Csősz-
pusztára került, hogy az elkö-
vetkező nem kevesebb, mint 
hatvan évét itt élje le. Szép 
emlékek fűzik ehhez a hosszú 
időszakhoz, a család szeretett 
ott lakni. Gyermeknevelés, sok 
munka töltötte ki a mindennap-
jait, férje mellett jóban-rossz-

ban, míg sorsa Várpalotára ve-
zette. Hogy életük időskorukra 
kényelmesebb legyen, költöztek 
le a városi körülmények közé. 
Mára nagy család veszi körül Te-
rike nénit, ünnepeken örömmel 
gyűlnek össze.

 A magyar kormány és az ön-
kormányzat a szépkorúakat (90, 
95, 100 évesek) boldogan kö-
szönti születésnapjuk alkalmá-

ból, mert az időskor megélt ta-
pasztalatai, búja-baja, szép él-
ményei megbecsülésre méltó-
ak. Ezért látogatott el Talabér 
Márta polgármester és Máténé 
dr. Ignácz Anita jegyző Pék 
Istvánné lakására, hogy átad-
ják az emléklapokat, a jubileumi 
juttatást és a gyönyörű virág-
csokrot, amelyeket az ünnepelt 
meghatódva fogadott.

Kilencvenévest köszöntöttek



[ 2011. április 28. ]4

a kertészmérnök válaszol

Nyár eleji jó tanácsok a kertben
A tavaszi metszések és nagy 

munkák után már jut idő a kert 
szépítésére. Az időjárás már alkal-
mas, hogy egynyári virágokat ül-
tessünk.  A virágzók mellé érde-
mes levelükkel is díszítő növénye-
ket is ültetni, igazán látványosan 
egészítik ki egymást. A  sziklaker-
ti növények már régóta folyama-
tosan ontják szebbnél szebb virá-
gaikat és  hamarosan a rózsák is 
virágba borulnak. Park, bokor, fu-
tó, talajtakaró és a rózsafák kö-
zött is számtalan virágszín meg-
található, némelyikük erősen illa-
tos is. Locsoláskor figyeljünk oda, 
hogy estére meg tudjanak szárad-
ni a levelek, így a gombák, nehe-
zebben károsítják kedvencünket.

Füvünket is egyre gyakrabban 
kell gondozni. A rendszeres nyí-
rást mindig csak jól megélezett 

késsel tegyünk, különben csak 
roncsoljuk a fűnek a szálait. Fon-
tos, hogy mindig csak a fele hosz-
szúságot szabad levágni, ha túl 
sokat vágunk le, akkor károsodik 
az addig szépen gondozott fü-
vünk. Ha valami miatt nem tudtuk 
időben levágni, és hirtelen meg-
nő, akkor is így járjunk el, és a két 
nyírás között 2-3 napot várjunk. 

A növények számára az élte-
tő vízen kívül nélkülözhetetle-
nek a tápanyagok is, ezeket rend-
szeresen kell pótolnunk. Ellenke-
ző esetben nem fognak virágozni, 
termést érlelni, betegségekkel, 
kórokozókkal szembeni ellenálló 
képességüket is elvesztik. Speci-
fikusan minden növénycsoportnak 
megvan a megfelelő tápoldata. 
Használatuk egyszerű és bizton-
ságosan végezhető.

Az élet más dolgaihoz hasonló-
an a kertészkedésben is új irány-
vonalat, illetve új termékeket ve-
zetnek be, ami vagy praktikussá-
guk vagy esztétikai értékük miatt 
hódítanak teret maguknak. Most 
kezd elterjedni a műanyag gyep-
szegély, és a természetes anyago-
kat tartalmazó komposztgyorsító 
és a kerti tavakban használatos 
algamentesítő. 

Az említett gyepszegély segít-
ségével bosszús percektől kímél-
hetjük meg magunkat. Telepíté-
se után a gyep és a fenyőkéreg 
vagy kavics találkozása egy éles 
határvonalat alkot, s többé nem 
kell mérgelődnünk, hogy a drága 
fenyőkérget felszedte vagy a ka-
vics tönkre tette a fűnyírónk ké-
sét. Újrahasznosított műanyagból 
készül, és jól alakítható. Könnyen 

lerakható, csupán egy fél ásónyom 
mélységet kell kiásni és csak pár 
centi szélességben, így minimá-
lis károk árán tudjuk meglévő fű 
esetén is telepíteni. UV-álló mű-
anyagból készül, s könnyen kor-
látlan hosszúságban toldható. 
Méretválaszték mellett különbö-
ző színekben is kapható, s ennek 
köszönhetően széles körben alkal-
mazható.   

 Nagy népszerűségnek örvend 
a komposztérést gyorsító illetve 
a kerti tavak algamentesítője. Ki-
zárólag csak hasznos mikroorga-
nizmusokkal és hasznos baktéri-
umokkal végzik feladatukat. Ezál-
tal sokkal hamarabb juthatnak nö-
vényeink értékes tápanyagokhoz. 
Kerti tavaink pedig sokkal szeb-
bek, élhetőbbek lesznek.

MaterNIK zsOlt

a kerékpáros sport megerősíté-
se, a Bakony nevezetességeinek 
megismertetése céljával került 
megrendezésre a Be, be, be, a 
Bakonybe elnevezésű országos 
teljesítménytúra április 10-én 
vasárnap, Várpalotán, a Palo-
tai Kerékpáros és túrázó sport-
egyesület, valamint a Bakony 
Bike szervezésében. 

Négy kategóriában nevez-
hetett a mintegy 220 verseny-
ző (a helyieken kívül érkeztek 
Budapestről, Komlóról, Tamási-
ból, Szegedről, Székesfehérvár-
ról, Dunaújvárosból is). A hosszú 
távon indulókat (69 km) a jásdi 
szentkútnál Nagy Csaba polgár-
mester várta frissítővel, majd a 
Római fürdő után Olaszfalu fe-
lé kerekezve, Eplénytől vissza-
indulva a Móroc-tetőn át kerék-
pároztak vissza a Thuri-várhoz. 
A középtávot (55 km) teljesí-
tők és a cross trekkingesek (51 

km) Tésre érkezve megnézhet-
ték a szélmalmokat, onnan in-
dultak vissza. Az első beérkező 
teljesítménytúrázó a középtávon 
Némethi Tamás (Balatonfűzfő, 3 
óra  3 perc), a hosszú távon Ódor 
Csaba (Székesfehérvár, 3 óra 31 
perc) voltak.

A családi túrát a Gyermekek 
Sportjáért Egyesület, Sziliné Pá-
pai Gyöngyi testnevelő vezetésé-
vel Pusztapalotáig teljesítették a 
jelentkezők, majd visszaérkezés 
után a részt vevő gyerekek kerék-
páros akadálypályán mérhették 
össze ügyességüket. A legifjabb 

kerékpáros az 5 éves Szolga Ro-
land volt, aki becsületesen telje-
sítette a 12 km-es távot.

A rendezvény a résztvevők kö-
rében sikeresnek mondható. El-
ismerésüket fejezték ki a szer-
vezőknek és biztosították őket, 
hogy a 2012-ben megrendezésre 
kerülő Tavaszköszöntő teljesít-
ménytúrán ismételten itt lesz-
nek. A csodálatos helyszín, a re-
mek túraútvonal, a tökéletes te-
repviszonyok visszacsábítják a 
túrázókat. A szervezők elmondá-
sa alapján a csapatmunka nagy-
ban befolyásolta a rendezvény si-
kerét, hiszen a várpalotai rendőr-
ség, a polgárőrség, az egészség-
ügyi szolgálat jóvoltából minden 
zökkenőmentesen zajlott. A ke-
rekezők frissítéséről is a gondos-
kodtak, hiszen a beérkezők zsí-
ros kenyeret lilahagymával, müz-
li szeletet, joghurtot és jelképes 
ajándékokat is kaptak.

G. a.

Két keréken a Bakonyban

a Versenyen közel kétszáz kerékpáros állt rajthoz
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Megkérdeztük...
Vállalna-e 

önkéntes munkát?

szántó Katalin operátor
Dolgozom, de egyébként szí-

vesen végeznék önkéntes munkát. 
Készséggel segítenék például virág-
ültetésben, a környezet szépítésé-
ben. Családunkban van, aki egyéb-
ként ezen a területen dolgozik a 
közüzemnél, de én is szívesen kap-
csolódnék ilyen típusú tevékeny-
séghez, akár önkéntesen.

Kovács adrienn tanuló
Jelenleg nem végzek önkéntes 

munkát, de ha szükség lenne rá, ak-
kor biztosan vállalnék ilyent. Nem 
vagyok jártas ezen a területen, iga-
zán nem is tudom, miben tudnék 
segíteni másokon önkéntes munká-
val. Jelenleg nem nagyon ismerek 
olyant a környezetemben, aki rá-
szorulna a segítségre.

Mikheller zoltán MÁV-alkalmazott
Végzek önkéntes munkát, a Ba-

konyi Cserekör tagjaként. A szerve-
zetnek éppen az a lényege, hogy 
benne mindenki önkéntesen dolgo-
zik, abban a reményben, hogy leg-
közelebb egy másik tag fog neki 
önkéntesen segíteni. Az a lényeg, 
hogy támogassuk egymást, ahogy 
tudjuk. Mindenki ért valamihez, 
amivel aztán ő is segíthet. O. s.

Önkéntesekkel a rászorulókért
az európai Unió a 2011-es esz-
tendőt az önkéntesség európai 
évének nyilvánította. Április 
16-án, az önkéntesség világnap-
ján az újonnan induló, egymá-
sért önként nevet viselő várpa-
lotai és kistérségi program nyi-
tó rendezvényére került sor a 
művelődési házban.

 
A program fővédnöke Talabér 

Márta, Várpalota polgármestere és 
Buda Annamária, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos Iro-
dája diakóniai osztályának osztály-
vezetője, a főszervező és ötletgaz-
da pedig Tóth Attila, a Várpalotai 

Evangélikus Egyházközösség lelké-
sze. A cél nagyon szép és értékes: 
összefogva önkéntesen segítsünk a 
rászorultak fizikai és lelki szüksé-
gein, mégpedig azáltal, hogy ön-
kéntes munkához juttatjuk a má-
sokon segíteni kívánókat. A célok 
közé tartozik önkéntes központok 
létrehozása, az önkéntes munka 
széles körű megismertetése, gya-
korlatának beindítása, különös te-
kintettel a 15-18 éves korosztály-
ra. Az Egymásért önként elnevezé-
sű program az élet számos terüle-
tén szeretné elérni és összefogni a 
célcsoportot, a segítségre szorulót 
és a segíteni tudót. 

A rendezvényen Talabér Márta 
támogatásáról biztosította a kez-
deményezést. A program részlete-
it Buda Annamária és Tóth Attila 
ismertette, mely során kiderült, 
az önkéntes programmal egy há-
lóba kapcsolódik a város és kistér-
sége lakossága, így a kialakult vé-
dőhálóban mindenki megtalálhat-
ja a számára fontos kapaszkodási 
pontokat. A tájékoztató során fel-
szólalt néhány civil szervezeti tag 
és intézményvezető, majd a részt-
vevők együtt, az önkéntességet és 
közösségépítést demonstrálva fát 
ültettek a Tési-dombon.

sz. F.

Idén jubilál a város és térsége 
kórusait megyei, sőt országos 
szinten is egyedülállóan össze-
gyűjtő Ney Dávid kórushangver-
seny és dalostalálkozó. az ünne-
pi alkalmon talabér Márta pol-
gármester mellett a névadó ze-
neművész leszármazottja, Ney 
Gábor is jelen volt.

– Idén különösen nagy számban 
képviseltetik magukat a város és 
környéke iskolái és a felnőttkóru-
sok, bemutatva, mit jelent számuk-
ra a közös éneklés. A mai jubileu-
mi hangversenyünkön emlékezzünk 
a névadóra, Ney Dávidra, a világhí-
rű operaénekesre is, aki Várpalotán 
született és itt töltötte gyermek-
éveit – méltatta a találkozót Talabér 

Márta, majd Ney Gábor zongoramű-
vész lépett a színpadra, és öröm-
mel köszöntötte a résztvevőket, 
megemlékezve neves felmenőjéről. 
A kiemelt vendégek sorában foglalt 
helyet G. Somos Margit karnagy, 
nyugalmazott zeneiskola-igazgató, 
Erdélyi Ágnes zenetanár, Veszprém 
Város Vegyeskara karnagya, a Ma-
gyar Kórusok és Zenekarok Szövet-
sége felnőtténekkari szakbizottsá-
gának tagja, Horváthné dr. Csomó 
Orsolya, a Szindbád Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint 
egykori kórusvezetők.

A műsor első felében léptek fel 
a gyermekkórusok. A város összes 
általános iskolájának karai mel-
lett énekelt a peremartoni II. Rá-
kóczi Ferenc és a pétfürdői Hor-

váth István Általános Iskola kó-
rusa is. A hagyományos közös 
éneklést G. Somos Margit vezé-
nyelte. A szünetben Talabér Már-
ta és Horváthné dr. Csomó Orso-
lya megkoszorúzta az aulában ta-
lálható Ney Dávid-emléktáblát, a 
peremartoni diákok közreműködé-
sével. A délután második részé-
ben a felnőttkórusok szerepeltek: 
Bán–Chieri Kamarakórus, Ősi Dal-
kör, Napfény Női Kar, Péti Férfikar 
és zárásként a Várpalotai Bányász 
Kórus dalolt. Az emléklapokat és 
-tárgyakat a Szindbád Kft. igazga-
tója adta át a fellépőknek, a hang-
versenyen egykor szereplő kórus-
vezetőknek, valamint hangszeren 
rendszeresen közreműködőknek.

FOtó: réDlI JózseF

Kórustalálkozó ötvenedszer
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Faültetéssel a környezetért

Az Adj egy órát a városért el-
nevezésű program keretében ön-
kormányzati képviselőink idén új-
ra tehetnek körzetük szebbítésé-
ért, a közösségi kapcsolatok épí-
téséért képviselői keretösszegük 
felhasználásával. Így merült fel a 

faültetési program ötlete, amely 
Kádár István képviselő koordiná-
lásával zajlik. Első körbe bekap-
csolódva Galambos Szilvia, Kádár 
István, Keresztény Levente és An-
tal László körzeteiben 77 földlab-
dás fa, ezüst hárs és hegyi juhar 

került kiültetésre, a lakóközösség 
bevonásával. Fákkal gazdagodott a 
városközpont, a Tési-domb, a Kál-
vária, a Vásárhelyi iskolánál pedig 
a tanulók ültették el a juharfát. A 
program célja, hogy a lakók kép-
viselőik segítségével maradandót 

alkothassanak környezetükben. A 
tervek szerint tovább folytatódik 
a fásítás, ősszel a többi képvise-
lő is bekapcsolódik, így még több 
fa és örökzöld szebbítheti lakóhe-
lyünket.

FOtóK: PINtér lÁszló

keresztény leVente fája

kádár IstVán fája

galaMbos szIlVa fája

antal lászló fája

Gondolatok a Föld napján
Április 22. a Föld napja. 1970-ben 
egy amerikai egyetemista indí-
totta el a kezdeményezést, mely-
nek célja a felhívás: vigyázzunk a 
bolygónkra! Mára 125 országban 
tartanak rendezvényeket, előadá-
sokat a környezetvédelem témá-
jában, mely napjaink és jövőnk 
rendkívül fontos kérdésköre.

A Föld ökológiai rendszerei-
ből évente mintegy 100 000 mil-
lió tonna nyersanyagot, valamint 

energiahordozót termelnek ki, és 
ennek nagy része hul ladék formá-
jában még  az évben visszakerül a 
természeti környezetbe,  súlyosan 
megzavarva a bolygó ökológiai 
rendszereit! A Föld lakóinak száma 
az elmúlt száz évben közel meghá-
romszorozódott, az ipari termelés 
pedig ötvenszeresére nőtt.

Az ökológiai krízisből csak ak-
kor tudunk kilábalni, ha azt a 
szemléletet, amely szerint az em-
ber ura a természetnek, felváltja 

a „minden mindennel összefügg” 
felfogása. Az egyik fontos feladat 
lenne a távlatos gondolkodás, a 
kockázatok mérlegelése, gyerme-
keink jövőjének figyelembe vétele. 
A másik megoldás a rendszerszem-
léletű gondolkodás. Ha döntünk 
egy problémáról és a paraméte-
rekből kiragadjuk az érdekeinknek 
megfelelőt, akkor kiderül, hogy a 
problémamegoldás nem működik. 
Harmadik feladat a helyi erőfor-
rások felhasználása és a takarékos-

ság. Természethez közeli települé-
seken komolyan hozzájárulhatna a 
mindennapi szükségletek ellátásá-
hoz a háztáji növénytermesztés. 
A negyedik megoldás a szellem-
formálás. Az az oktatás, amely az 
ökológiai krízisen segít. Nagyobb 
súlyt kellene helyezni a kinevelés-
re, amelynek eredménye lenne a 
megfelelő erkölcsi normák belsővé 
tétele. (Elhangzott dr. Papp Sán-
dor professzor, a veszprémi Pannon 
Egyetem tanára előadásában.)
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szép eredmények a Várkertiben
a Várkerti Általános Iskola taná-
rai sok gondot fordítanak a te-
hetséggondozásra, munkájuk és 
a tanulók szorgalma, tehetsége 
gyümölcseként szép sikereket 
mondhatnak magukénak a vá-
rosin túl megyei, és legnagyobb 
eredményként országos verse-
nyeken is. Csőszné rabóczky Ág-
nes igazgatóval és néhány ki-
emelkedően teljesítő diákkal be-
szélgettünk.

– Milyen sikereket könyvelhet el 
az iskola a versenyeredményeket il-
letően?

Csőszné Rabóczky Ágnes: – Ren-
geteg versenyen vesznek részt a 
tanulóink, és rendszeresen nagyon 
jól szerepelnek. Évek óta nyerik a 
kistérségi zenei vetélkedő 1-2. he-
lyét, kiváló eredménnyel lépnek 
fel a népdaléneklési versenyeken, 
illetve sokszor kérik fel őket vá-
rosi rendezvények közreműködői-
ként is. Szép eredménnyel jönnek 
haza a magyar nyelvi megmérette-
tésekről, és történelmi, matemati-
kai versenyek országos fordulóira 
is jutott már be tanulónk az elő-
ző években is. A sport szintén sike-
res terület a diákjaink számára. Is-
kolánkban nagy hagyománya van a 
kosárlabdának. Megyei kosárlabda 
diákolimpia harmadik helyét sze-
rezték meg tanulóink, de rendsze-
resen nyernek futóink is. 

– Milyen versenyeken szerepeltél 
az idei tanévben?

Sági István (8. o.): – A Bolyai 
matematika csapatversenyen beju-
tottunk az októberben, Veszprém-
ben megrendezett megyei forduló-
ra, amelyen a hatodikak lettünk. A 
Zrínyi Ilona matematikaversenyen 
szintén továbbjutottunk a megyei-
re. Kissné Göncz Éva tanárnő készí-
tett fel bennünket. Gyakorlás előz-
te meg a történelmi és könyvtár-
használati versenyt is, amelyeken 

egyénileg szerepeltem. November-
től minden reggel hét órától a ve-
gyes házi királyok kora témájában 
meghirdetett történelmi, órák után 
pedig az Európai Unió gyermek- és 
ifjúsági irodalmáról szóló könyv-
tárhasználati versenyre készültem, 
Nagy Lászlóné és Pál Lajosné ta-
nárnők segítségével. A megyei tör-

ténelmin a harmadik helyezést ér-
tem el. A könyvtárhasználati ver-
seny megyei fordulóján a második 
lettem, az országos verseny is le-
zajlott már Mátészalkán, amelyen 
szintén a második helyet sikerült 
megszereznem.

– Rád is vár még országos meg-
mérettetés?

Kovács Zoltán (7. o.): – Igen, a 
Zrínyi Ilona matematikaverseny me-

gyei fordulóján 5. lettem, bejutot-
tam az országosra, amely Kecske-
méten lesz, áprilisban. Az idei tan-
évben az első versenyem a Bolyai 
volt, csapatunk a 3. helyezést érte 
el a megyein. Itt tesztfeladatokat 
kellett megoldanunk. A Varga Ta-
más Matematikaverseny megyei for-
dulójára szintén bejutottam, ame-

lyen kidolgozandó feladatok vár-
tak ránk. Két tanárnő, Kissné Göncz 
Éva és Csősz Lászlóné segítettek a 
felkészülésben. A Hevesy György 
megyei kémiaversenyen is részt 
vettem, ahol első lettem a megye-
in, de még folyamatban van annak 
értékelése, hogy ki juthat be az or-
szágosra. A felkészülés során több 
alkalommal maradtam bent az isko-
lában, és sokat gyakoroltam Csősz 
Lászlóné tanárnő irányításával.

– Ti gyakorlati területen ügyes-
kedtetek?

Brenner Adrián (8. o.) és Rémai 
Martin (6. o.): – Technikaversenyen 
szerepeltünk háromfős csapattal, 
Asztalos Marcellel együtt. Két hó-
napon keresztül hetente gyakorol-
tunk technikaszakkörön a verseny 
előtt, Szilágyiné Tóth Petronel-
la tanárnő vezetésével. Az iskolá-
ban előzetesen ki kellett tölteni 
egy elméleti feladatlapot, ez alap-
ján hívtak be minket a versenyre. 
A gyakorlati munkadarabot a me-
gyei verseny helyszínén kellett el-
készítenünk, ahol még szintén volt 
egy elméleti kérdéssor, feltalálók-
kal, kapcsolási rajzokkal, képfelis-
meréssel. A gyakorlatin egy régen 
használatos kalapácsszerkezet mo-
delljét készítettük el, anyagot kap-
tunk hozzá, amelyet fúrni, ragasz-
tani kellett. Bejutottunk az orszá-
gosra, amely Győrben lesz, május-
ban, szintén elméleti és gyakorlati 
résszel.

GÁGó aNIta

réMaI MartIn, brenner adrIán, koVács zoltán és ságI IstVán

Hajót építettek a Bartosban
„Ha hajót akarsz építeni, ne az-
zal kezd, hogy a munkásokkal fát 
gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod 
közöttük a szerszámokat, és rámu-
tatsz a tervrajzra. ehelyett először 
keltsd fel bennük az olthatatlan 
vágyat a végtelen tenger iránt.” 
(antoine de saint-exupéry)

Ez volt a jelmondata a Bartos 
Sándor Óvoda, Általános Iskola, 
ESZKI és EGYMI idei évi tavaszi kis-
térségi szakmai konferenciájának. 
A program a 4. osztályosok verses-

dalos műsorával kezdődött, majd 
Pócsik József igazgató mondta el 
köszöntőgondolatait a nagyszámú 
érdeklődő pedagógusnak. Az iskola 
2008-ban lett EGYMI, vagyis Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény. Azóta egy munkaközös-
ség végzi ezt az utazási, gyógype-
dagógusi speciális munkát: 13-an 
járnak városi és kistérségi társin-
tézményekbe. A szakmai nap során 
ebbe a munkába pillanthattak be 
a Berhidáról, Ősiből, Pétfürdőről, 
Peremartonból, Székesfehérvárról, 

városunk szinte mindegyik óvodá-
jából, iskolájából érkező pedagógu-
sok, sok hasznos információval és 
élménnyel gazdagodva. Három in-
tézmény is továbbképzési napjává 
választotta a Bartos-konferenciát.

A nap témája különleges volt, 
hiszen a sajátos nevelési igényű 
gyermekek egyre nagyobb arányban 
kerülnek integráltan neveltként a 
többségi általános iskolákba, ahol 
meg kell kapniuk a megfelelő fej-
lesztést a helyi pedagógusoktól, 
illetve szükség esetén az utazó 

gyógypedagógusoktól. A szakmai 
nap során a bemutató rövid foglal-
kozások hat területen gyermekek 
részvételével zajlottak a különböző 
témakörökben, lehetőséget adva a 
pedagógusoknak a tapasztalatcse-
rére, konzultációra, módszertanok 
megismerésére. Logopédiai, moz-
gás-, személyiség- és képesség-, 
részképesség-fejlesztő foglalko-
zások, illetve a snoozelen-terápia 
(hang- és fényterápia) bemutatásá-
ra került sor a kiscsoportos progra-
mok keretében.
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az újság a www.palotai-hirnok.hu, a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.

A lipicai ménesbirtok szomszédságában lévő 
APARTMANHÁZUNK 4 szobával, 2 fürdőszo-

bával, ebédlővel, nappalival, nagy udvarral, 
belső parkolóval várja a pihenni vágyókat. 

Várja Szilvásvárad!
Amennyiben most jelentkezik 

10% kedvezményt  adunk árainkból!

Várja Szilvásvárad!
Amennyiben most jelentkezik 

10% kedvezményt  adunk árainkból!

Az akció április 28–május 12-ig tart.

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

ének az esőben
Újabb nagy sikerű s méltán 

népszerű produkciót tálal a né-
zőközönség elé a Pannon Vár-
színház: a Tommy Steele–Arthur 
Freed–Betty Comden–Adolph 
Green–Nacio Herb Brown nevé-
vel fémjelzett Ének az esőben 
(Singin’ in the Rain) című, 1952-
ben bemutatott színes, amerikai 
filmmusical színházi változatát. 
Az amerikai filmben a  főszerepe-
ket Gene Kelly, Donald O’Connor, 
Debbie Reynolds és Jean Hagen 
játsszák. Stanley Donen alkotá-
sa minden idők egyik legnép-
szerűbb movie-jének számít: 
az Amerikai Filmintézet (AFI) 
2007-ben például minden idők 
legnagyobb amerikai filmjei kö-
zött az ötödik helyre sorolta. Az 
Entertainment Weekly listáján 
a tizedik helyen szerepel, és a 

rangsorban egyetlen más musi-
cal sem előzi meg. 

Az Ének az esőben musical 
mulatságos bepillantást enged 
Hollywood filmüzem és -város 
kulisszatitkaiba, és számos uta-
lást tartalmaz a „filmgyárváros” 
egykori sztárjaira és korábbi 
filmsikereire. A cselekmény egy 
filmtörténeti fordulópont ide-
jén játszódik, amikor a hangos-
film megjelenése kezdte kiszorí-
tani a mozikból a némafilmeket. 
Nagy sztárok kerültek a süllyesz-
tőbe egyik pillanatról a másikra, 
mert hangjuk alkalmatlan volt 
az új filmkészítési technika szá-
mára. Igaz, a producerek nem is 
nagyon vesződtek azzal, hogy 
„néma” sztárjaikat megszólal-
tassák, hanem inkább új sztáro-
kat fedeztek fel. 

Ki ne emlékezne a fantaszti-
kus amerikai filmszínész, tánc-
művész és koreográfus, rende-
ző Gene Kelly káprázatos filmjé-
re, a zseniális koreográfiákra, a 
bravúros sztepptáncjelenetekre, 
a remek humorra és a nagysze-
rű alakításokra. Ha mégis akad-
na ilyen, akkor sem nézheti re-
keszizom-próbáló nevetés és el-
ismerő csettintés nélkül ezt a 
kedves történetet, mely az ame-
rikai filmgyártás hőskorában, a 
némafilm leáldozta és a hangos-
film megjelenése idején játszó-
dik. A hangosfilm lerántja a lep-
let a színészi tehetségtelenség-
ről és előtérbe helyezi a kreati-
vitást, az ének- és tánctudást, a 
prózai megszólalás hitelességét. 
Mindez számtalan bohózati szi-
tuációt eredményez, mire vég-

re a szerelmesek itt is találkoz-
nak és minden zsák megtalálja 
a maga foltját. A három legen-
dás énekes-táncos főszerepet 
Zayzon Csaba, Egyed Brigitta és 
Stefancsik Annamária – a Pan-
non Várszínház fiatal művészei 
játsszák, a bravúros tánckoreog-
ráfiák pedig Bóbis László kétsze-
res szteppvilágbajnok munkái. 
A Pannon Várszínház színészei 
már nemegyszer bizonyították, 
hogy a zenés-táncos szerepek-
ben (is) kiválóan megállják a 
helyüket, sőt mi több, brillíroz-
nak. Ebben az előadásban bi-
zony  minden összejön: a kitű-
nő darab, a remek színészek és 
a mesteri rendezés. Ennek a hár-
masnak köszönhetően a színház 
május 7-én Veszprémben igazán 
felhőtlen szórakozást ígér. 

25 év után újra magyar színpadon!

Az MGM filmje alapján
(Eredeti koreográfia Gene Kelly és Stanley Donen)

A Pannon Várszínház 
előadásában,

2011. május 7-től 
Veszprémben

Jegyfoglalás:
Veszprém, Rákóczi u. 5. jegyiroda

Tel.: 30/3963398

ÉNEK

AZ ESőBEN
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Programajánlók, közérdekû információk
BúCsútér
Inota, 8-as főút mellett
15-én 8–13 óráig állatvásár
tHUrI VÁr
6–7–8-án Hun napok
HeMO
Várpalota, Mandulás
30-áig Tamaskovics György faintarzia-készí-

tő A csodálatos fa címû kiállítása
3–16-ig Baumann Béla Fények, hangulatok, 

mozdulok  című fotókiállítása
KrúDY GYUla VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
26-án 17 órakor Városszépítő és -Védő 

Egyesület nyílt napja: A közművelődé-
si koncepció tapasztalatai, benne a civil 
szervezetek szerepe. Vendégünk: Katona 
Csaba alpolgármester

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
30-án 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–Szentendre 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
rÁKóCzI telePI taGIsKOla
Várpalota, Bartók B. u. 6.
29-én 17 órakor a Rákóczi Telepi Baráti 

Kör klubestje. Vendégek: Poór Gyula és 
Forgács Ferenc, a VBSK egykori kézi-
labdázói.

Hozzávalók: 40 dkg fodros 
nagykocka, 40 dkg vecsési savanyú 
káposzta, 25 dkg húsos füstölt sza-
lonna, só, bors 

Elkészítés: Vágjuk apró koc-
kákra a szalonnát, süssük zsírjá-
ra. Szedjük ki a szalonnakocká-
kat a kisült zsírból, tegyük félre. 

Aprítsunk néhány vágásnyit a ká-
posztán, pirítsuk meg lassú tű-
zön, a kisült zsíron. Itt-ott oda 
is kaphat. Ha kész, tegyük vissza 
a szalonnát, borsozzuk. (Sózni – 
a szalonna miatt – talán nem is 
szükséges.) Főzzük ki a tésztát, 
szűrjük le, és keverjük el a ká-
posztával.

Ügyvéd: – Kérem, írja le a vádlottat!
Tanú: – Középmagas, bajszos, szakállas.
Ügyvéd: – Férfi vagy nő?
Tanú: – Hacsak nem volt itt a cirkusz, férfire tippelek.

Nyelvtanóra. A tanár magyarázza a tagadást.
– A magyarban a kétszeresen negatív állítás negatív. Az angolban 
viszont a kétszeresen negatív állítás pozitív. Nincs azonban olyan 
nyelv, ahol kétszeresen pozitív állítás negatív lenne.
Mire hátulról egy hang:
– Aha, persze.

recept(t)úra

Humorzsák

szalonnás-káposztás 
tészta

PANNON VÁRSZÍNHÁZ
Május 7. 19 óra

ének az esőben
Veszprém, Séd Filmszínház

az újság a www.palotai-hirnok.hu, a www.varpalota.hu 
és a www.varpalotai.hu oldalon.
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laKOssÁGI FelHÍVÁs
Kihelyezett ügyfélfogadás Inotán

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Várpalota Város Polgármesteri Hi-
vatala 2011. május 1-jétől keddi napokon 13.00 órától 15.30 óráig az Inotai 
Faluházban kihelyezett ügyfélfogadást biztosít az alábbi ügyek intézéséhez:

–  Helyi adó: csekkek, nyomtatványok biztosítása, tájékoztatás az önkor-
mányzati rendeletről, adóbevallások átvétele, általános tájékoztatás 

–  Szociális ügyek: beadványok átvétele, nyomtatványok biztosítása, tájé-
koztatás

– Fakivágási ügyek: kérelmek átvétele, tájékoztatás
– Egyéb: élettársi kapcsolat igazolása
–  Építéshatósági ügyek: építési engedély kérelmek, igazolások iránti kérel-

mek befogadása, tájékoztatás az általános építésjogi követelményekről, 
tervezőkkel történő előzetes egyeztetés

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

laKOssÁGI FórUM
 S. I. bánya

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Várpalota egykori S. I. bánya területé-
nek rendezési tervi módosításával kapcsolatban 2011. május 11-én 17 órakor 
lakossági fórumot tartunk.

Helyszín: Jó Szerencsét Művelődési Ház, Csiky Iván-terem (12. sz.)

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Mezei László főépítész, Várpalota Város Polgármesteri Hivatala

Minden év tavaszán izgalommal 
várják az Inotai tagiskola diák-
jai, tanárai és a szülők a hagyo-
mányosan megrendezett csalá-
di napot. Idén ehhez kistérségi 
sportnap is kapcsolódott, sok 
mozogni vágyó ifjút csábítva a 
Készenléti lakótelepre.

Az április elején megrende-
zett vidám családi nap délelőttjén 
a gyerekeket izgalmas akadály-
futó versenyre hívta az iskola, a 
családok és az alsós tanulók pe-
dig akadálytúrán vehettek részt. 
Pétanque-bemutató és egyéb 
ügyességi játékok is vonzották 
a gyermekeket. A rendezvény az 
egészséges életmód terjesztését 
is célul tűzte ki, lehetett vérnyo-
mást, vércukorszintet méretni, volt 
lehetőség érszűkületvizsgálatra, 

tenyérakupunktúrás diagnosztiká-
ra, Breastlight-lámpázásra, illetve 
véradás is zajlott az épületben.

Az ebédet követően különféle 
sportversenyek és a kistérségi baj-
nokság töltötte be a délutánt. A Vár-
palota Kistérség Többcélú Társulása 
sikeres pályázati projektjének utolsó 
állomása volt a most megrendezett 
tájékozódási futás és kosárlabda-
bajnokság. A rendezvényt a Nemze-
ti Erőforrás Minisztérium támogatta. 
A meghirdetett pályázat a szabad-
idősport népszerűsítésére, a lakos-
ság egészségi állapotának javítására 
és a mozgásgazdag életmód lehető-
ségének biztosítására irányult. Az e 
célból megszervezett rendezvényso-
rozat első fordulója Berhidán, a kö-
vetkező a várpalotai Vásárhelyi And-
rás Tagiskolában, majd Jásdon került 
megrendezésre még a tavalyi évben.

többnapos rendezvénysorozat 
keretében emlékeztek meg az el-
múlt három évtizedről a lurkó 
Kuckó kisgyermekei, pedagógu-
sai és a szülők. Volt játékos ve-
télkedő az ovi udvarán, váltóver-
seny a sportcsarnokban, látvá-
nyos gála a művelődési házban és 
szülinapos torta, a közösséget is 
összekovácsoló program során.

„A mi óvodánk!” – sugározták 
büszkén a 30. éves jubileumra meg-
hirdetett rajzverseny során készült 
gyermekrajzok. Ennek eredmény-
hirdetése és díjazása volt a rendez-
vénysorozat nyitánya. Majd virágül-
tetés, totó, kirakó az óvoda törté-
netével kapcsolatban, tavaszi dalok 
előadása, cukorkakeresés az udva-
ron – mind része volt a gyermekek 
és szülők részvételével zajló vetél-
kedőnek. Az első nap koronája a tor-
ta volt, amellyel a délutáni program 
fővédnöke, Huszárné Bacsárdi Va-
léria önkormányzati képviselő lep-

te meg a kicsiket. Másnap délután 
a mozgásé volt a főszerep: az évek 
óta hagyományosan megrendezett 
népszerű sportvetélkedőn nyolc já-
tékos ügyességi feladat várt a részt-
vevőkre a sportcsarnokban.

Az április 14-én megtartott gá-
la kezdetekor Talabér Márta pol-
gármester és Ólé Margit óvodave-
zető szólt az ünneplőkhöz. A mű-
velődési otthon színpadán minden 
csoport hangulatos műsorral mu-
tatkozott be, melyek során tánco-
kat, dalokat, népi játékokat láthat-
tak a nézőtéren helyet foglaló csa-
ládtagok. Az előadásokon keresz-
tül érezhetővé vált, hogy milyen 
gyermekcentrikus, szeretetteljes 
légkörben tölti mindennapjait a 
kisgyermek az óvoda falai között. 
A gála során Lurkó Kuckó Díjjal 
és Lurkó Kuckó oklevéllel köszön-
te meg az óvoda vezetése a legak-
tívabban segítő szülők, valamint 
Kardos Gyuláné nyugdíjas óvónő 
tevékenységét.

Családi nap 
a Készenlétiben

Ünnepelt a lurkó Kuckó

Kategóriájában az első helyen 
végzett, és a legjobb előadók-
nak járó díjat is elnyerte az Or-
szágos Musical Kurzus fiatal 
csapata a 25. Barcelona Dance 
award fesztiválon, ahol hu-
szonhét ország 1300 verseny-
zője mérte össze tudását.

 Április 21–25. között zajlott 
a 25. Barcelona Dance Award, Eu-
rópa egyik legnagyobb és legfon-
tosabb amatőr táncos eseménye, 
amelyről két kupával térhettek 
haza a magyar fiatalok, hiszen a 
musical-színház kategóriában az 
első helyen végeztek, és a leg-
jobb előadóknak járó díjat is el-
nyerték.

Számos hazai siker és fesz-
tiváldíj után most nemzetközi 
szinten mérettették meg magu-
kat, egy új produkcióval, amely-
ben Elton John és Tim Rice Aida 
című musicaljének két részletét 
adták elő, angol nyelven, látvá-
nyos koreográfiával. Mivel a tár-
sulat folyamatosan „fiúhiánnyal” 

küzd, meghívták a csapatba a 
Musical TáncStúdió három tánco-
sát is, így összesen 16 verseny-
ző – Bátai Eszter, György Pet-
ra, György Szaffi, Hergovics Ger-
gő, Huszár Vivien, Juhász Vanda, 
Kálmán Petra, Katona Klaudia, 
Mándy Zsófia, Pálkerti Lilla, 
Radanovics Ivett, Sajni Zóra, 
Szabó Bernadett, Szabó Gábor, 
Szabó Nóra és Szóka Roland – 
volt részese a sikernek.

A spanyolországi verseny rop-
pant népszerű a műfaj kedvelői 
között: évek óta közel harminc 
ország táncosai, csoportjai vesz-
nek részt rajta, és a produkciókat 
a fődíj mellett számos további 
díjjal ismerik el. Az évek során a 
versenykategóriák folyamatosan 
bővítették, így került be a musi-
cal és a zenés színház is – ide ne-
vezett be az egyelőre még a fe-
hérvári színeket is képviselő ma-
gyar csapat, amely idén nyártól 
azonban már Veszprémben műkö-
dik tovább.

Két kupa Barcelonából
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Piros hetesek a környéken: mindent vittek
Egy vendégház különböző használati tárgyainak eltűnéséről érke-

zett bejelentés a rendőrségre április 16-án ismeretlen tettes ellen. Ápri-
lis 9-én egy várpalotai lakos garázsából tűntek el szerszámok, kábelek és 
autófelszerelések, egy másik esetben pedig egy családi ház udvaráról lop-
tak el szivattyúmotort. Ugyancsak eljárás indult ismeretlen tettes ellen mű-
szaki cikkek ellopása miatt egy helyi családi ház melléképületéből. Március 
végén a Tündér helyen lévő pincébe tört be ismeretlen tettes, ahonnan ez 
esetben gázpalack, gázrezsó, és kemping étkészlet tűnt el. 

Egy várpalotai cégtulajdonos értesítette április 11-én délelőtt a rendőr-
séget, mert Várpalota és Öskü-Bántapuszta között arra lett figyelmes, hogy 
két férfi gyalogosan állványtoldalékokat cipel, melyek feltehetően arról az 
építkezésről származtak, amelynek munkálatait a cége végzi. A kocsival 
közlekedő cégtulajdonos figyelte a férfiakat, később közülük egy értékesí-
tési szándékkal megjelent az ő működtetése alatt álló bántai telephelyen. 
A bejelentő egyértelműen felismerte a fémhulladéknak szánt anyagokban 
az egyedi kialakítású állványokat, melyeket a Várpalota, Gárdonyi úti épít-
kezésen használtak. A 43 éves hajléktalan férfi először nem adott magya-
rázatot, honnan szerezte az állványokat, ezért őt a járőrök kiérkezéséig 
visszatartották. Végül elmondta, hogy az állványokat az 51 éves, szintén 
hajléktalan barátjával együtt cipelték Várpalotáról a telephelyig, de oda 
már csak egyedül ment be, társa valószínűleg a lebukás veszélyétől tartva 
magára hagyta. A sértett az építkezés területén ellenőrzést tartott, mely 
során megállapította, hogy onnan további eszközök – zártszelvények, he-
vederek, állványtoldalékok  és -tartók –  hiányoznak. A lopással okozott kár 
körülbelül nyolcvanezer forint. A két hajléktalan férfi ellen lopás miatt in-
dult büntetőeljárás. 

Pókra csaptak le a rendőrök
Egy éjszakát töltött „előzetesben” az a madárpók, melyet április hete-

dikén kapcsoltak le a rendőrök a Tési úton lévő garázsoknál. Egy gyanút-
lan helyi lakos délelőtti kutyasétáltatás közben találta magát szemben a 
feltűnően nagytestű, szőrös pókkal és értesítette a rendőrséget. A kiérkező 
járőrök egy szagminta vételére használt üvegbe fogták az állatot és fény-
képfelvételt készítettek, melyet a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságnak elküldtek.  Visszajelzésük alapján kiderült, hogy a pók nem ve-
szélyes, tulajdonosának kilétére azonban nem derült fény az adatgyűjtés 
során. A szőrös állat az „előállítást” követően egy napot a rendőrkapitány-
ságon töltött, majd a Veszprémi Állatkertbe szállították. 

tollat és papírt kértek 
– de megelégedtek arannyal és pénzzel 

Trükkös lopás áldozatává vált egy újabb idős asszony, amikor várpalotai 
családi házába idegeneket engedett. Április 22-én azzal az ürüggyel csen-
getett be hozzá a két ismeretlen – egy 30 és egy 20 év körüli nő –, hogy 
a szomszédnak akarnak üzenetet hagyni, de nincs náluk toll és papír. A jó 
szándékú szomszéd gyanútlanul beengedte őket, amíg ő papírt keresett a 
szarkák 59 ezer forintot és egy arany nyakláncot loptak el.

 BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

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. 05. 12-ig  (1 kupon/ 1 fő)

CIVIl szerVezeteK, FIGYeleM!
1% felajánlásával kapcsolatos KERETES hirdetéseiket 

15% kedvezménnyel helyezhetik el a Palotai Hírnök hasábjain!

30/260-1208



[ 2011. április 28. ]12

Há zi  f r iss  k ecsk esajt
rendelhetô 100% bio, vegyszermentes, 

ökológiai gazdaságból.
Ínyenceknek, allergiásoknak és tejérzékenyeknek kiemelten ajánlom!

Érdeklõdni lehet: 20/533-7910

Adója 1%-át felajánlhatja 
a Palotai Turul 
Társaságnak!

Adószám: 19381284-1-19
Számlaszám: 

73900212-11068109

Beszállítói fórumot tartott a Közüzemi kft.
a Várpalotai Közüzemi Kft. a 
gazdasági válság ellenére 2010-
ben tovább növekedett, a tevé-
kenységekből származó árbe-
vétel meghaladta az 1,77 milli-
árd forintot. a gazdálkodás so-
rán odafigyelve a költségekre 
az eredmény nem maradt el, és 
nyolc új munkahelyet teremtett 
a cég Várpalotán.

Idén a meghívott kiemelt be-
szállítókkal és a dolgozókkal együtt 
ünnepelte a Várpalotai Közüzemi 
Kft. 58 éves fennállását. 

– Társaságunk két pályázaton 
is indult az év során. A Ringató 
Bölcsőde felújítását és bővíté-
sét a Közüzemi kft. végezte, mely 
munkának az átadása már meg-
történt. A komposztálásprojektbe 
több mint kétszáz várpalotai csa-
ládot sikerült bevonni. A köztisz-

tasági feladatokat cégünk kiemel-
ten kezeli, ennek érdekében dön-
töttünk úgy, hogy a már elavult 
járműparkunkat a 2010-es évben 
elkezdjük felújítani. Ennek során 
új gépjárművek kerültek beszer-
zésre, mintegy 55 millió forint ér-
tékben – mondta el a megnyitón 
Helt Tamás ügyvezető igazgató, 
majd Talabér Márta polgármester-
rel együtt ünnepélyesen felavat-
ták az új gépjárműveket.

A Közüzemi kft. a tavalyi évhez 
hasonlóan jutalomban részesítet-
te részlegei kiemelt dolgozóit, 
akiket a munkavállalók választot-
tak ki maguk közül. Ez alapján az 
év dolgozói: Sinkó Ferenc (igazga-
tás), Drusza István és Zsömle Zol-
tán (hulladékgazdálkodás), Hor-
váth Zsolt (energiagazdálkodás), 
Molnár Ferencné (városgazdálko-
dás), Kiskőrösi László (építőipar), 

Farkas Csányi Lászlóné (ügyfél-
szolgálat), Beluscsák Anna (pénz-
ügy-társasház).

Később az üzemlátogatás so-
rán a vendégek megtekinthették 
a hulladékválogatót, bálázót, ker-
tészetet, távhőszolgáltatási rész-
leget, a nemrég megnyílt Fátyol 
virágüzletet és a temetkezési iro-
dát. 

Helt Tamás beszámolt a cég 
nyereséges munkájáról. Részlete-
sen elemezte a 100%-os önkor-
mányzati tulajdonú kft. felada-
tait, tevékenységi körét. Külön 
kiemelte a beindult új szolgálta-
tásokat, valamint a cég 2010. évi 
mérleg szerinti eredményét, mely 
meghaladta az 53 millió Ft-ot. A 
decemberben indult temetkezési 
szolgáltatás pár hónap alatt kis-
térségi szinten is keresetté vált. A 
2010-es évben megtörtént a szer-

vezeti felépítés és a távhőszol-
gáltatás strukturális átalakítása, 
mely eredményesnek bizonyult. 
Az ügyvezető többek között szólt 
az előző évi beruházásokról és a 
2011. évre tervezettekről. A to-
vábbiakban Ádám Barbara beszer-
ző tájékoztatta a jelenlévőket a 
beszerzési folyamatról, szabályza-
táról, a beszállítók kiválasztásá-
nak kritériumairól. A cégnek ösz-
szesen 573 beszállítója van, leg-
nagyobb értékben földgáz kerül 
beszerzésre. Bacsárdi Tamás minő-
ségbiztosítási vezető a kft. minő-
ségbiztosítási rendszerét mutat-
ta be: az alapelveket, a minőségi 
munka kialakulásának folyamatát, 
ennek résztvevőit és a rendszerki-
alakítási ütemtervet. A közel más-
fél éves minőségbiztosítási munka 
eredményeképpen a cég megkapta 
az ISO 9001-es tanúsítványt.

Kiadó családi házat 
keresünk, hosszú távra, 

kaucióval. Minimum 
háromszobásat. 

30/260-1208
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Amit Ön márványból, gránitból elképzel, 
mi megvalósítjuk!

Kripták, síremlékek, fürdõszobai 
és lakberendezési tárgyak, 
épület szobrászati felszerelések

Bemutatóhelyek: 
Veszprém, Kistelek u. 25. (Dózsaváros)
Veszprém, Takácskert u. 1. (virágbolt)  
Berhida, Rákóczi u. 7.
Várpalota, Fehérvári u. 7.

Tel.: 88/455-593. Teljes körû 
temetkezési szolgáltatás

Ügyeleti telefon: 0–24-ig 20/339-4439

Markó Csaba
20/912-7885

Markó János
20/393-0122

Május 30-ig megrendelt árut
tavalyi áron számítjuk!

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

Fafúvósok találkozója
Fuvola, fagott, oboa és klarinét 
volt a főszereplő április 13-án, a 
thuri György Gimnázium, szak-
középiskola és alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény szerve-
zésében zajló Megyei fafúvós 
találkozón. Negyvennégy fiatal 
érkezett az intézménybe, hogy 
megszólaltassa a hangszereket 
és gyönyörű dallamok kicsaloga-
tásával tegye mérlegre tudását. 

Arany, ezüst, bronz minősítést 
és oklevelet kaphattak a ringbe 
szállók a zeneiskolában már tized-
szerre megrendezett versenyen. Há-
romévente várja a megmérettetésre 
az intézmény a fafúvós zenészpa-
lántákat. A megnyitón Katona Csa-

ba alpolgármester, Vízl Mária intéz-
ményvezető, valamint Hergovics 
János igazgatóhelyettes üdvözölte 
a gyerekeket, akik Várpalotán kívül 
a megye tíz településéről érkeztek. 
Az oboások és fagottosok két sza-
badon választott művel indulhat-
tak, a fuvola és a klarinét esetében 
pedig egy kötelező és egy szaba-
don választott darab szerepelt a re-
pertoárban. A színvonalas vetélke-
dőn a várpalotai versenyzők ered-
ményei a következőképpen alakul-
tak: klarinét, I. korcsoport, Szücs 
Boglárka – arany fokozat; fuvola, 
II. korcsoport, Szili Alexandra és 
Szmulai Nóra – arany fokozat; fu-
vola, III. korcsoport, Borbás Bri-
gitta – ezüst fokozat.

a MegyeI fafúVós találkozón negyVennégy fIatal Vett részt

ÁllÁsPÁlYÁzatOK
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pol-
gármesteri Hivatal (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.)

aljegyzői álláshelyére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 15.

Várpalota Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájának (8100 Várpa-
lota, Gárdonyi Géza u. 39.)

gazdálkodási és statisztikai ügyintézői álláshelyére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 11. 

Várpalota Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodájának (8100 Várpa-
lota, Gárdonyi Géza u. 39.)

beruházási ügyintézői álláshelyére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 11.

 A részletes pályázati kiírások elolvashatók a www.varpalota.hu honlapon, az 
„Aktuális pályázati felhívások” menüpontban.
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,30/260-1208
apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig:

• Várpalota, Cipősarok cipőbolt, táncsics u. 17., 
• Várpalota, Papír-írószer, szolgáltatóház
• Berhida, szabadság tér 5., elektro start szaküzlet

apróhirdetések szolgáltatói katalógus

A lap legközelebb
május 12-én  

jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Leadási határidô: május 7., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

2 az 1-ben
Átköltöztünk! (csak 3 métert)

Május 2-ától a Táncsics utcai papír-írószer-nyomtatványbolt 
a Toptikából a Cipősarokba költözik.

Továbbra is várjuk régi és új vásárlóinkat!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–17-ig, szombaton 8.30–12-ig

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

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

http://raveczky.mtt.hu

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

eladó tulajdonostól Veszprémben, az Egry-
lakótelepen háromszintes sorház.  A 
kilencvenes évek közepén épült déli 
fekvésű sarokház, kerttel és udvarral. 
Irányár: 43 millió. Tel: 30/ 552-83-61.

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

eladó Várpalotán áron alul a városközpont-
ban (Táncsics utcai) 56 nm-es kétszo-
bás részben felújított 4. emeleti erké-
lyes jó panorámájú lakás. Ár: 6,9 M Ft. 
Érd.: 30/857-5865

eladó másfél szobás családi ház 300 nöl 
kerttel, fa és gáz van, és 280 l-es kom-
bi hűtő. Tel.: 20/4190-704

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

Jármű 
eladó egy 1999-es évi Honda CR-V 2.01. 

zöld metál terepjáró klímával, tetőab-
lakkal. Iár: 1 300 000 Ft. Érd.: 30/487-
4159, 30/908-5263

Vegyes
Üdülési jegyét beváltjuk! 30/260-1208
Ingatlan-értékbecslés: 06/20/2894079
Hagyatékot, régi bútort, paraszti, polgári 

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

Mérlegképes könyvelői végzettséggel vál-
lalom magánszemélyek adóbevallá-
sának elkészítését (2000 Ft/db). Tel: 
20/285-9941

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

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!

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

0630-2601208

ÜdÜlési csekket
beváltunk!

30/260-1208

FelHÍVÁs
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy Várpalota Város Önkormányzat 
Közterület-felügyelete 2011. április 18-tól új helyre költözött.
 
Cím: Várpalota, rákóczi u. 14. 
Telefonszám: 06-88/ 745-972
e-mail: kozterulet@varpalota.hu

Ügyfélfogadás: minden szerdán 8–12 és 13–17 óráig

Várjuk továbbra is közterülettel kapcsolatos bejelentéseiket, észrevételeiket 
a fenti elérhetőségek bármelyikén.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző
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Döntött 
a második félidő

Komlói Bányász–Várpalotai
Bányász 34:28 (17:17)

VBSK: Kovács J., Tolnai 3, 
Mazák 5, Kiss B. 1, Nagy Cs. 5, Bár-
dos 3, Molnár Z. 10, Soha, Szöllősy 
A. 1, Lassu.

A bányászrangadón a Várpalo-
ta a 24. percben még 13:12-re ve-
zetett, a félidő végére azonban a 
negyedik helyen álló hazaiak ega-
lizáltak. A második játékrész ele-
jén a Komló négy góllal elhúzott, 
és bár a Palota még két gólra fel-
zárkózott, a hajrá ismét a vendég-

látóké volt, otthon tartva ezzel a 
két pontot. 

Az ifjúsági mérkőzésen: Komló-
VBSK 29:27.

A következő fordulóban (a 
Dunaferr II. bajnokságtól való 
visszalépése miatt) a szezon utol-
só hazai mérkőzésére kerül sor. 
A rendkívül fontos találkozón a 
Bányászt a tabellán egy ponttal 
megelőző Szentendre látogat vá-
rosunkba. A kezdési időpont: ápri-
lis 30., szombat 18 óra.

BérCzes

Floorball a Vásárhelyiben
A Vásárhelyi András Tagiskola 

szervezésében floorballbajnokság 
került megrendezésre az intéz-
mény tornatermében. Sziliné Pá-
pai Gyöngyi pedagógus elmondta, 
hogy 2009-ben Veszprémből hoz-
tak egy floorballedzőt, aki bemu-
tatót tartott, ezt követően kezd-
tek el foglalkozni a sportággal. 
Innentől kezdve évente kétszer 
(novemberben és áprilisban) baj-
nokságot is rendeznek megyei ál-
talános iskolák között. Várpalotán 
Horváth Gyula tart edzéseket, vár-

ják azon iskolások jelentkezését, 
akik kedvet éreznek e sport iránt, 
az edzések minden kedden és csü-
törtökön háromnegyed háromkor 
kezdődnek a Vásárhelyi iskolában. 
Az áprilisban sorra került bajnok-
ság végeredménye: Fiúk III. kor-
csoport: 1. Veszprém, 2. Várkerti, 
3. Vásárhelyi. Fiúk IV. korcsoport: 
1. Veszprém II, 2. Veszprém I, 3. 
Bartos. Lányok III-IV. korcsoport 
összevonva: 1. Veszprém, 2. Vásár-
helyi I, 3. Vásárhelyi II.

BérCzes

Vereség itthon
Várpalota KC–Ősfehérvár KC   

66:78
VKC: Valkó 4, Bátor 6, Bota, 

Soós 1, Daruság, Bacsárdi 12, 
Perger 15, Rácz 19/9, Hosszú 4, 
Fodor 2, Molnár 9/3.

Az ellenfél legjobb dobói: 
Posch 28/9, Dzunics 24/3.

A Fejér megyei bajnokságban 
szereplő Várpalota KC kosárlab-
dacsapata az Ősfehérvár ellen le-
játszotta a négybe kerülésért ví-
vott oda-visszavágó első mérkő-
zését. A vendégeknél pályára lé-
pett Braniszlav Dzunics, aki az 
Albacomp jelenlegi vezető és a 
magyar válogatott segédedzője, 
emellett még jócskán az első osz-

tályban is megállná a helyét játé-
kosként.

Soós Balázs, a VKC elnöke: – 
Jól kezdtük a mérkőzést, lassan, 
de biztosan növeltük előnyünket 
az akkor még a legjobbja nélkül 
felálló Ősfehérvár ellen. A má-
sodik félidőre azonban megjött 
Dzunincs, aki ellen bár nagy él-
mény volt játszani, de sajnos nem 
tudtuk tartani. A vendégek így 
aztán elkoptatták az előnyünket, 
biztosan átvették a vezetést és 
megérdemelten nyertek. A május 
3-án megrendezésre kerülő vissza-
vágón nehéz helyzetben leszünk, 
de nem feltartott kézzel lépünk a 
pályára, mindent megpróbálunk.

új edző a focistáknál
A Répcelaktól hazai pályán el-

szenvedett 3:0-s vereség után 
Szabó Csaba lemondott az edzői 
pozícióról, amit a vezetőség né-
mi habozás után elfogadott. Hardi 
János, a focisták ügyvezető elnö-
ke: „Szabó Csaba maga állt fel a 
kispadról, döntését sajnos kény-
telenek voltunk elfogadni. Csa-
bi pihenőt kért, de továbbra is a 
szakosztálynál fog maradni vala-
milyen szerepkörben, a későbbiek-
ben is számítunk a munkájára. Az 
új edzőt Balogh Zoltánnak hívják, 
A kategóriával rendelkezik, és ko-
rábban a Siófok NB I-es csapatá-
nál volt pályaedző, kiváló szakem-
ber. Célunk továbbra is a bennma-
radás, egy stabil NB III-as csapat 
építése.”

A 22. fordulóban:
Hévíz–VBsK 3:1 (1:0)

VBSK: Radnai, Fülöp (Bíró), 
Csupor, Szeleczky, Pavelka, Szu-

rok, Marton, Wellesz (Uj T.), Humli, 
Kaufmann, Hardi (Zámbó).

A 23. fordulóban:
VBsK–lombard Pápa II.

0:2 (0:0)
VBSK: Radnai, Csupor (Bí-

ró), Uj T., Szeleczky, Kaufmann, 
Borbás (Simon), Pavelka, Marton 
(Cziráky), Szurok, Humli, Hardi.

A tabellán harmadik helyen 
álló Hévíz és második Pápa II. 
ellen az együttes nagy akarás-
sal játszott, a bravúrok azon-
ban elmaradtak, így tovább nőtt 
a csapat lemaradása, a hátrány 
immár 14 pont a még bennma-
radó helyen álló gárdákkal szem-
ben. A folytatásban két ide-
genbeli mérkőzés következik, a 
Bányász előbb az éllovas Sop-
ronhoz, majd az azt követő for-
dulóban a 14. helyen álló Csor-
nához látogat.

a Bad Boys a bajnok!
Kispályás labdarúgó-bajnokság

a csoport végeredmény

  1. Bad Boys 18 14 3 1 60:18 45
  2. Siroccó 18 14 2 2 67:31 44
  3. Flamengó 18 11 2 5 49:31 35
  4. AS Coma 18 10 3 5 44:26 33
  5. Ősi 18 8 4 6 56:37 28
  6. Black H. 18 6 2 10 42:59 20
  7. Piranha 18 6 2 10 39:59 20
  8. Légió FC 18 5 2 11 32:66 17
  9. Eldorádó 18 2 3 13 28:60 9
10. JÁÉV SE 18 1 3 14 22:52 6

B csoport végeredmény

1. Balogh 2000 16 12 2 2 61:26 38
2. Scholl 16 11 2 3 56:23 35
3. Klímablak 16 9 3 4 64:42 30
4. Black City 16 9 - 7 43:43 27
5. Blue Angels 16 8 1 7 48:38 25
6. Satelit 16 5 2 9 33:53 17
7. San Siró 16 5 - 11 32:62 15
8. Futsal Team 16 4 - 12 25:48 12
9. Andreotti  16 4 - 12 30:57 12
A Senior bajnokságot a Black Horses 
csapata nyerte a Hans Siró és a 
Maraton Sport együttesei előtt.
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FOLYAMATOS AKCIÓKKAL 
VÁRJUK KEDVES ÉRDEKLÕDÕINKET

Várpalota és a környezõ 
települések lakóinak 

10% KEDVEZMÉNY 
MINDEN LAMINÁLT PADLÓRA 

a várpalotai és veszprémi üzletünkben

Erdõdy ABC 
akciós 

ajánlata!

Erdõdy ABC, 
Bakony ABC, 

Piaccsarnok ajánlata!
Erdõdy, Bakony, 

Árpád, Piac, Kismezõ 
ABC

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

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

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

sertés tarja és oldalas 

sertés karaj

eh. csirke mell csontos

eh. csirke faros comb939,-/kg

999,-/kg

899,-/kg

999,-/kg

Akciónk április 26-tól május 1-ig (csütörtöktôl vasárnapig) tart.

sertés comb és lapocka

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

539,-/kg

A hét minden napján az 
Erdődy és Bakony ABC-ben 

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

Április 29-én, pénteken 

VALAMENNYI 
BOLTUNKBAN 

a 

ZSEMLE
12,-/db

Erdõdy, 

Bakony, Árpád abc-ben 

5000 Ft-onkénti vásárlás esetén 

500 Ft értékû ajándékot

adunk!

Értékhatár 15 000 Ft. Nem számítható 

bele a telefonos egyenlegfetöltés, 

a dohánytermék.133,-/kg

4-es eü.papír ................................................

8-as eü.papír ................................................

100-as papírzsepkendő .................................

hajfesték (több színben) ............................

109,-/csom.

199,-/csom.

89,-/db

299,-/db

27,-/tek

25,-/tek


