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Egyre több a hagyományőrző 
és -tisztelő magyar ember. Először 
csak a korhű ruhába öltözött hu-
szárok lovagoltak, aztán jöttek a 
hunok és a barantások. A baranta 
egy régi magyar önvédelmi moz-
gásrendszer, keményebb, gorom-
bább változata a böllön, amely-
nek fogásait állítólag régóta al-
kalmazzák a hadseregben. 

A hagyományőrzés általános 
jelenség. Nálunk is divatba jöttek 
az ősmagyar süvegek, övek, a tu-
rulmadaras kulcstartók. Egyre ke-
resettebbek. A könyvek mellett 
vannak térképek, ősmagyar motí-
vumokat őrző tarsolyok és övtás-
kák is. A változatos árukészlet a 
néhány éve erősödő divat híveinek 
szól, akik többnyire a globalizáció 
tárgyi kultúrája ellen tüntetnek. A 
divat nem csak a felszínes külső-

ségekben mutatkozik meg. Hanem 
a lelki-gondolati tartalmakban is. 
Attila és Koppány kísértete járja 
be az országot: a táltosok, a sá-
mánok és a pogány ősmagyar val-
lás egyéb valós vagy vélt elemei 
újraéledtek. Szaporodnak az „ősi 
értékekhez" való visszatérést hir-
dető mozgalmak, s egyre népsze-
rűbb a nemzeti ezoterikus iroda-
lom. A Csodaszarvas című kötet 
első kiadása 1500 példányban fo-
gyott, ami tekintélyes mennyiség-
nek számít a mai magyar tudomá-
nyos könyvkiadásban. A könyvben 
a székelyek eredetéről, a magyar 
ősvallás kérdéseiről vagy mondá-
inkról, népi kultúránkról értekez-
nek a szakemberek. Ezeket végig-
olvasva kiderül, hogy nem létezik 
monolit „hivatalos" tudomány. A 
legkülönfélébb elméleteket val-

lók vitatkoznak egymással, ám a 
szakmai alapszabályokat mindenki 
tiszteletben tartja.

Negyven évvel ezelőtt, nagy 
divat volt az indiánosdi. Bújtuk 
a Nagy indiánkönyvet, indián tá-
borokat szerveztünk, s tanultuk a 
csomóírást stb. Most az ősmagyar 
szokások jöttek divatba, de ezt 
sokan rossz szemmel nézik, pedig 
ez mind a miénk, míg az indiánok-
hoz alig van közünk. Miért baj, ha 
valaki rovásírást tanul, ha a cso-
móírás nem probléma. 

Az emberek menekülnek a va-
lóságtól. Igénylik a hétköznapi 
gondokat feledtető, egyszerre hő-
sinek, misztikusnak és érthetőnek 
tűnő hagyományt, elméleteket és 
szertartásokat. Azt hiszem, mind-
ezzel alapjáraton semmi gond: 
mindenki azt fogyaszt a nagy esz-

me- és vallástörténeti svédasztal-
ról, amit csak akar. 

De mégis, hogyan neveljük gyer-
mekeinket jó magyar hazafiakká?

Kezdjük az altatókkal, mondó-
kákkal, népdalokkal. Egészen kicsi 
kortól vihetjük őket népzenei kon-
certekre. A lakásunkban elhelyez-
hetünk népművészeti tárgyakat: 
szőtteseket, kerámiákat, fonott 
kaspókat. Elmehetünk kirakodó-
vásárokba, táncházba, esetleg 
Gyimesbe. Nem mindegy az sem, 
hogy milyen játékokat kapnak 
gyermekeink, mi kerül a kezükbe. 
A sok természetes anyag Isten te-
remtett világára emlékezteti majd 
őket. S az se legyen baj, ha szí-
vükben a monoton modern gépze-
ne helyett egyszer csak megszó-
lalnak az ősi sámándobok is.

Balassa Gellért

Ha a sámándobok megszólalnak
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Drótposta
Köszönöm az FCL 735 frsz.-ú autó vezetőjének, hogy május 10-én délelőtt a 

könyvtár előtt az udvarias felszólítás ellenére sem volt hajlandó felvenni a 
kocsijából szemem láttára kidobott cigarettavéget (inkább elhajtott sietve). 
Szeretem, ha a környezetem szemetes. 30/259-8142

Örülök, hogy újra sikerült megrendezni a Hun napokat, igazán jól éreztük ma-
gunkat, színvonalas rendezvény volt. 30/205-8895

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

laKOssÁGI Fórum
Május 17-én (kedden) 17 órakor lakossági fórumot tartok, amelyre szeretettel 
várok mindenkit. Helyszín: a Várkerti Általános Iskola ebédlője. Témák: Idei 
feladatok, beruházások, felsővárosi telekalakítás helyzete, kérdések.

Antal László önkormányzati képviselő

VÁllalKOzóI KereKasztal
Várpalota Város Önkormányzata 2011. június 9–13. között – a Pannónia fesz-
tivál ideje alatt – a Thuri téren (vár mögötti terület) helyet biztosít árusítás 
céljára a kitelepülni szándékozó várpalotai vállalkozók számára. Várjuk mind-
azok jelentkezését, akik a fesztivál ideje alatt termékeikkel, szolgáltatásaik-
kal hozzájárulnának Várpalota megismertetéséhez.
A kitelepüléssel kapcsolatban megbeszélést tartunk 2011. május 17-én 
16 órakor a Jó Szerencsét Művelődés Ház 12. számú termében a vállalkozói 
kerekasztal keretében, ahol minden érdeklődőt szívesen látunk.

Kádár István, a gazdasági bizottság elnöke

Közművelődés és a civilek
Két esztendeje, hogy elfogad-
ta az önkormányzati képviselő-
testület a város új közművelő-
dési koncepcióját. a Városszé-
pítő és -Védő egyesület áprili-
si nyílt napján kezdeményezte 
a koncepció áttekintését, véle-
ménycserét a közművelődés té-
makörében.

Az egyesület alapszabályából 
adódóan közművelődési feladato-
kat is ellát, így sok a kapcsolódási 

pont a koncepció és a városszépí-
tők tevékenysége között. A nyílt 
napon, bár kis számban, de más 
városi civil képviselők is megje-
lentek, hiszen a téma az egyesüle-
tek jó részét érinti. A koncepcióról 
a városszépítő egyesület meghívá-
sára Katona Csaba alpolgármester 
beszélt Petrovics László egyesüle-
ti elnök bevezetője után, illetve 
jelen volt Budainé Wimmer Krisz-
tina, a Szindbád Nonprofit Kft. 
képviseletében. Várpalota életé-
ben nagyon fontos szerepe van a 
kultúrának, mely nagymértékben 
rendelkezik közösségformáló, -te-
remtő funkcióval. A koncepció fő 
célja az volt, hogy a város köz-

művelődéséről az általános elvek 
mellett konkrét terveket is meg-
fogalmazzon. A civileknek kiemelt 
szerepe van ebben, és a koncepció 
tulajdonképpen együttgondolko-
dásra hívja a város lakosságát. 

A fórum során szóba került a fi-
nanszírozás problémája is. Az al-
polgármester kiemelte a magántő-
ke, a vállalkozások bevonásának, a 
bevételteremtésnek jelentőségét 
e téren. Fontos lenne a hatékony 

közművelődési munkához a városi, 
a civil és az oktatási intézmények 
programjait is szerepeltető széles-
körű éves közművelődési terv lét-
rehozása – emelte ki Katona Csa-
ba. A fórum igen aktív volt, a je-
lenlévők több észrevételt is tettek 
a témában. Felmerült, hogy a kon-
cepcióban vannak már nem aktuá-
lis pontok, amelyek esetében fris-
sítésre lenne szükség. Többek kö-
zött beszéltek a felsővárosi kvár-
télyház szerepéről, működéséről, 
a városban található műalkotások, 
gobelinek és festmények sorsáról, 
mely jelenleg nem megoldott.

GÁGó

Katona Csaba, PetroviCs LászLó és budainé Wimmer Krisztina

Ünnepel a tagiskola
A tanítás az Ady-lakótelep új 

intézményében 1981. szeptember 
1-jén indult, a testnevelés-tago-
zatos 9. Számú Általános Iskolá-
ban. Azóta 30 év telt el, az idei 
tanév ennek jubileumi megün-
nepléséről szól. A mai napon ké-
pekben próbáljuk bemutatni is-
kolánk életét, a kiállításunk har-
minc év keresztmetszetét adja – 
ezekkel a gondolatokkal nyitotta 
meg Némethné Csurgai Zsuzsan-
na, a Vásárhelyi András Tagisko-
la vezetője a jubileumi kiállítást. 
Régi fekete-fehér képeken keres-
gették az ismerős arcokat a meg-

nyitón nagy számban megjelenő 
felnőttek, akik közül sokan már 
saját gyermekeik fotóját is meg-
találhatták az újabb iskolai fény-
képeken. Lapozgatták a régi raj-
naplókat, örömmel fedezve fel az 
ismerős osztály névsorát.  A vit-
rinbe kihelyezett tárgyak egy ré-
sze a mai gyerekek számára már is-
meretlen. Oklevelek, serlegek jel-
zik a három évtizedes sikeres mű-
ködést, a kiállított gyermekrajzok 
mutatják az idejáró diákok tehet-
ségét. A jubileumi programsorozat 
május 20-án, a művelődési házban 
folytatódik ünnepi gálával.
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Áprilisi önkormányzati döntések
a legutóbbi  képviselő-testüle-
ti ülésen az önkormányzat 2010. 
évi gazdálkodásáról szóló beszá-
moló mellett egyéb szervezeti 
egységek tavalyi évi működésé-
ről szóló tájékoztatói is elhang-
zottak. téma volt az elkövetkező 
négy év városi gazdasági terve, 
illetve a készenléti lakótelepi 
orvosi rendelő megszüntetésé-
ről is döntöttek.

Elfogadásra került Várpalota Vá-
ros Önkormányzatának 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolója, 
valamint a zárszámadási rendelet-
tervezet. A gazdálkodás kiegyensú-
lyozottnak tekinthető, a feladatel-
látás megfelelő színvonalon történt, 
kiemelt jelentőségű volt a takarékos 
gazdálkodás. Az év során működési 
célú hitelfelvételre nem volt szük-
ség. A bevételek 3 383 225 E Ft, a 
kiadások 3 319 660 E Ft összeget 
tettek ki. A megtárgyalás során Ka-
tona Csaba alpolgármester kiemel-
te, hogy jelentős kedvező felújítá-
sok történtek a városban a közmun-
kaprogram keretében. 

Beszámolt tavalyi évi tevé-
kenységéről a Gyermekjóléti, a 
Családsegítő Szolgálat és a gyám-
hivatal is. Kiderült, hogy a felme-
rülő szociális problémák egyre sú-
lyosabbak a lakosság körében. A 
lakhatások terén jelentkező gon-
dok az év második felére várha-
tóan nehezedni fognak, mivel a 
kormány feloldja a kilakoltatási 
moratóriumot. Talabér Márta pol-
gármester elmondta, hogy a par-
lamentben vitanap volt a témá-
ban, amely során felmerült, hogy 
sajnos volt aki visszaélt a morató-
riummal, és akkor sem fizetett, ha 
lehetősége lett volna rá, és ez fő-
leg a társasházakban jelentett fo-

kozott terhet a többi lakó vonat-
kozásában.  Katona Csaba hozzá-
fűzte: az elmúlt húsz év szociál-
politikájának is következménye a 
mára kialakult súlyos helyzet. 

A Várpalotai Közüzemi Kft.-vel 
több napirendi pont is kapcsolatos 
volt. Elsőként az új városüzemel-
tetési iroda működéséhez szüksé-
ges eszközök visszavételéről dön-
töttek, majd megtárgyalták a Köz-
üzemi kft. 2010-es évi beszámoló-
ját, melyet azonban nem fogadtak 
el, több pontban kifogásolva a 
kft. gazdálkodását és az intézmé-
nyek és a tulajdonos önkormány-
zat irányában mutatott hozzáállá-
sát.  A tájékoztatót a májusi tes-
tületi ülésre kell visszahoznia a 
cégnek, kiegészítve az előzetes 
üzleti tervben megfogalmazottak 
teljesítéséről szóló beszámolóval, 
illetve egyéb felmerült kérdéssel 
kapcsolatosan. 

Törvényi rendelkezésnek meg-
felelően összeállításra került Vár-
palota Város Önkormányzatának 
2011–2014. évekre szóló gazdasági 
programja, mely tartalmazza mind-
azokat a pontokat, amelyek a város 
gazdaságát érintik és tekintetbe 
veszik az utóbbi évek megváltozott 

gazdasági körülményeit. A tartal-
mat illetően vita bontakozott ki 
a képviselők körében, mely során 
többek között felmerült a tervben 
szereplő Pannónia fesztivál kérdé-
se is. Talabér Márta elmondta, hogy 
a rendezvény óriási lehetőség Vár-
palota számára, országos szinten is 
kiemelkedően nagyszámú közönsé-
get vonz a városba. 

Az Új Széchenyi Terv keretében 
került meghirdetésre a KEOP 6.1.0. 
pályázat, amely célja a fenntart-
ható életmód és az ehhez kapcso-
lódó viselkedésminták elterjeszté-
se, a környezettudatosság fejlesz-
tése a mindennapi élet területén. 
A testület úgy döntött, hogy a pá-
lyázaton részt kíván venni.

A képviselők elhatározták, 
hogy az önkormányzat kezde-
ményezi a magyar állam tulaj-
donában lévő várpalotai, a Thuri 
György Gimnázium és a Loncsos 
városrész közötti ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba 
adását. A terület közpark jelleggel 
lenne kialakítva, szolgálva a pihe-
nést, testedzést és szórakozást. 

Az ülésen megtárgyalták a ké-
szenléti lakótelepi orvosi rendelő 
fennmaradásának kérdését. Az épület 
állapota nagyon rossz, melyet stati-
kai vélemény is megerősít. Dr. Opsitos 
István háziorvos kérése is, hogy szün-
tessék meg a rendelő működését a vá-
rosrészben, egyrészt az épület állapo-
ta miatt, másrészt az okán, hogy nem 
tudja finanszírozni a két (Inota falui 
és a lakótelepi) rendelést. A házior-
vos véleménye és eddigi tapasztalata 
szerint ez nem fog problémát okoz-
ni a lakótelepi betegek számára, mert 
a buszközlekedéssel megfelelően biz-
tosított a falusi rendelő elérhetősé-
ge, illetve szükség esetén ő látogatja 
meg a beteget.  A május 4-én meg-
tartott rendkívüli testületi ülésen, 
amely során megerősítették a szerző-
désmegszüntetésről szóló döntést, dr. 
Opsitos István beszámolt a képvise-
lők előtt a nehézségekről. 

FOtó: PINtér lÁszló

energiahatékony felújítás a cél a városban

Az áprilisi ülés kezdetén Tóth Attila evangélikus lelkész tájékoztat-
ta a képviselőket az előzetesen meghirdetett Egymásért önként el-
nevezésű mozgalom önkéntes központja szentelő ünnepségéről. Az 
Örömhír Alapítvány kezdeményezésére május 13-án megnyíló köz-
pont lehetőséget nyújt önkéntes koordinátorok képzésére, valamint 
a szükséget szenvedők és a segítséget nyújtani tudók egymásra ta-
lálására. Az önkéntes mozgalom csatlakozik a május 21-én megva-
lósuló, civil kezdeményezésű, országos hulladékgyűjtési kampány-
hoz, a TEszedd!-mozgalomhoz is, melybe bekapcsolódik városunk. 
Az akcióra Katona Csaba alpolgármester is felhívta a figyelmet az 
ülés végén.

A május 4-ei rendkívüli testüle-
ti ülésen döntöttek a képviselők ar-
ról, hogy Várpalota önkormányzata 
pályázatot nyújt be a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség által meghirde-
tett Épületenergetikai fejlesztések 

megújuló energiaforrás hasznosí-
tással kombinálva című pályázati 
kiírásra. Cél az önkormányzat tu-
lajdonában, illetve fenntartásában 
lévő épületek energiahatékony fel-
újítása, illetve korszerűsítése. Az 

elnyerhető támogatás intenzitása 
a bruttó költségek 85%-a, amely 
az eddig kiírt hasonló célú pályá-
zatokhoz képest igen kedvező. A 
projekt három ingatlan felújításá-
ra vonatkozna (Várkerti Általános 

Iskola, Gál Gyula Sportcsarnok és 
polgármesteri hivatal). Tartalma: 
nyílászárócserék, tető- és hom-
lokzati szigetelések felújítása/kor-
szerűsítése, hőszivattyú kiépítése, 
napkollektorok felszerelése. 
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Ballag már a vén diák...
Április utolsó hétvégéjén meg-
teltek a várpalotai középiskolák 
udvarai, a sok szülő, testvér, ro-
kon meghatódva figyelte az is-
koláktól búcsúzó lányok és fiúk 
sorait, amint a hagyományos 
ballagódalok hangjaira a fel-
nőttkorba lépnek. 

Pénteken délelőtt a Thuri 
György Gimnázium Szakközépis-
kola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény diákjai búcsúz-
tak. Lasztovicza Jenő, a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke le-

vélben üdvözölte a végzősöket, a 
Várkerti Általános Iskola szintén 
szeretettel köszöntötte üzeneté-
ben a volt, most végzős tanulóit. 
A gimnázium nevében Vízl Mária 
igazgató búcsúzott a fiataloktól. 
A ballagáson megjelent Galam-

bos Szilvia önkormányzati képvi-
selő, a megyei közgyűlés humán-
erőforrás- bizottságának elnöke 
is. Szombaton délelőtt búcsúz-
tak a Faller Jenő Szakképző Iskola 
utolsó éves diákjai. Bőle Károlyné 
igazgató útra bocsátó szavai után 
felolvasta a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat és a Várkert iskola 
köszöntőlevelét. 10 órakor a Ké-
pesség- és Tehetségfejlesztő Ma-
gániskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény folyosóin is 
elindult a ballagó  me net. Deák 
Istvánné igazgató szólt a végző-

sökhöz ünnepi gondolataival. Az 
iskolában hagyomány, hogy azo-
kat a diákokat, akik már 6 éves ko-
ruktól 12-13 évig a magániskola 
padjait koptatták, emléklappal ju-
talmazzák. Mindhárom iskolában 
versek, dalok felhangzása mellett 

a végzősök és a jövőre búcsúzó ti-
zenegyedikesek nevében is felszó-
lalt egy-egy tanuló, majd a hagyo-
mányok szerint az iskola jelképeit 
(zászló, címer) átadták az alsóbb 
éveseknek, illetve a végzős osztá-
lyok névsorát tartalmazó szalagok 

felkötésével tették még emlékeze-
tesebbé tanulóéveiket. Az ünnep 
részeként a legkiválóbbakat ok-
levéllel, könyvjutalommal ajándé-
kozták meg az intézményvezetők.

sz. F.
FOtó: réDlI JózseF

a FaLLer Jenő szaKKéPző isKoLa utoLsó éves diáKJai

a thuri GyörGy Gimnázium baLLaGó diáKJai

a KéPesséG- és tehetséGFeJLesztő maGánisKoLa véGzősei

megyei katasztrófavédelmi vetélkedő
Egy első és két második he-

lyezéssel tért haza a megyei ka-
tasztrófavédelmi ifjúsági verseny-
ről a várpalotai diákdelegáció! A 
veszprémi Gulya-dombon került 
megrendezésre a verseny, amely 
kalandos feladatokkal várta az ér-
deklődő ifjúságot.

Az internetes elődöntőt köve-
tően április 20-án tartották a me-

gyei szintű versenyt, amelyet Vízi 
Ottó pv. alezredes, a Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Polgári Védelmi Felügyelősé-
gének kiemelt főreferense nyitott 
meg. Ezt követően kezdődött az iz-
galmas megmérettetés a nyolc ál-
lomáson a megye tíz  településéről 
érkező 16 csapat számára. Délelőtt 
az általános, délután a középisko-

lások vetélkedtek, a várakozás alatt 
pedig a veszprémi állatkertet láto-
gathatták meg.  A hagyományosak 
mellett újszerű feladatok is várták 
a gyerekeket, mint például a tál-
catűz oltása porral oltóval, labirin-
tus végigjárása, elsősegély-nyúj-
tás, szelektív hulladékgyűjtés, ár-
vízi védekezés. Az izgalmakkal teli 
nap végén örömmel vehette át az 

általános iskolások közül a győz-
tesnek járó díjat az Inotai Tagisko-
la csapata, amely ezzel bekerült az 
országos döntőbe. Második helyet 
a Várkerti Általános Iskola Várpalo-
ta csapata nyerte meg, a középis-
kolások sorában a dobogó második 
helyére a Faller Jenő Szakképző Is-
kola Várpalota III. számú csapata 
került.   G.

az újság a www.palotai-hirnok.hu, a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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A Két kupa Barcelonából című cikk 
szerzője Lőrincz Miklós, illetve kima-

radt a cikkből Szabó Szilvia hangkép-
ző és Szakál Attila koreográfus neve.

megkérdeztük...
Járt-e már a csík-

somlyói búcsúban?

Pánczél melinda 
gyesen lévő anyuka

Szeretnék eljutni, ha nagyobb 
lesz a kisfiunk, talán elmegyünk 
Csíksomlyóra. Láttuk a tévében már 
a búcsút, nagyon megkapó volt. Mi 
elég sokat utazgatunk, Erdélyben is 
jártunk már: előbb-utóbb eljutunk a 
csíksomlyói búcsúba is.

Kovács lászlóné könyvelő
Néztem a tévében, érdekes volt, 

elmennék szívesen. Nagyon pozitív 
dolognak tartom, olyan lelki köz-
pont, mint Dobogókő. Azt már meg-
tapasztaltam, Csíksomlyóra sajnos 
még nem jutottam el. A magyarság 
összefogása mindenképpen jó, és 
nagy szükség van most erre.

Kiss György építésvezető
Már háromszor jártam Csík somlyón, 

kétszer a búcsúra mentünk. Tavaly az 
akkor hét-, illetve egy éves kislánya-
im is elkísértek. Nemzeti önazonos-
ságunk, katolikus hitünk megélésé-
nek emblematikus helyszíne, emellett 
a világ magyarságának legnagyobb 
találkozó helye. A mesébe illő táj, a 
székely vendégszeretet, és a terem-
tő Istennel való feltöltődés élményét 
mindenkinek szívből ajánlom.  O. s.

www.zircitakarek.hu

Kistérségi bormegmérettetés
Tavasszal rendezte meg 37. 

borversenyét a Várpalota–Pétfür-
dői Kertbarát Egyesület Pétfürdőn, 
amely harmadik alkalommal volt 
kistérségi szintű. A 2010. év szél-
sőséges időjárása miatt kevesebb 
és gyengébb lett a termés, a bo-
rok minősége. A leadott bormin-
ták darabszáma (112 palack) is 
tükrözte a kevésbé jó évjáratot. 
A borok minősítése és pontozása 
után alakult ki a sorrend. Fehér-
borból arany fokozatot 19, ezüs-
töt 25, bronzot pedig 15, míg ok-
levelet 12 palack bor érdemelt ki. 
A nagy arany fokozatot Kovács Fe-
renc és Máté Sándor olaszrizling-
je nyerte meg. Vörösborból arany-
érmet 10, ezüstöt 13, bronzot 10 
palack bor ért el, a nagy arany fo-
kozat boldog tulajdonosa Kovács 

Péter lett kékfrankos borával. A 
borverseny estéjén került sor a 
hagyományos, vacsorával egybe-

kötött zenés baráti találkozóra, 
ahol az ösküi tánccsoport köszön-
tötte műsorral a vendégeket.

a tavaLyi GyenGe termés eLLenére azért Jó boroKKaL taLáLKozhattaK az ítészeK

Palotai szalag a kereszten
A híres csíksomlyói pünkös-

di búcsúra megérkezve éri el vég-
célját a szárnyas kereszt, rajta az 
érintett települések szalagrenge-
tegével, köztük a várpalotaival is. 
Évek óta fogadja húsvétkor Várpa-
lota a jelvényt, amely a Balaton-
tól Csíksomlyóig stafétaszerűen 
áthalad minden Kárpát-medencei 
utódállamon, hogy hirdesse a fel-
támadott Krisztussal való szövet-
ségünket, s nemzeti újjászületé-
sünk tiszta vágyát. Minden évben 
különböző helyszíneken, kisebb 
zenés műsor keretében veszi át a 
Palotai Turul Társaság a jelvényt, 
amelyet idén is –  a tavalyi év-
hez hasonlóan –  siófoki zarándo-
kok hoztak el városunkba. Most a 
Nagy Gyula Galéria adott otthont 

a kereszt fogadásának, hogy más-
nap az egyesület néhány tagja to-

vább vigye Székesfehérvárra, az 
öreghegyi templomba.

várPaLota is FoGadta a CsíKsomLyói szárnyas Keresztet

ÁllÁsPÁlYÁzat
Várpalota város jegyzője pályázatot hirdet a polgármesteri hivatal hatósági irodájának (8100 Várpalota, Gárdonyi 
Géza u. 39.) szaBÁlYsértésI és BIrtOKVéDelmI ÜGYINtézőI álláshelyére. Pályázat benyújtásának határideje: 
2011. május 18. A részletes pályázati kiírás elolvasható a www.varpalota.hu honlapon, az „Aktuális pályázati felhí-
vások” menüpontban.

HelYesBítés
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a világ egy jurta,  ott születünk újra
Várpalotán soha nem látott 
jurtafalu, közelről s távolról ér-
kező, viseletbe öltözött íjászok, 
vásárosok, zászlóerdő és külön-
leges ősi dallamok töltötték be a 
hétvégén a thuri teret. megidé-
ződött a múlt, honfoglalásunk 
időszaka, eleink dicsősége.

Összefogtak térségünk hagyo-
mányőrző civil egyesületei az Őrzők 
Rendje irányításával, hogy az idén a 
IV. Hun napok igazán nagy érdeklő-
désre tarthasson számot. Már pén-
teken sok városlakót vonzott a térre 
az építkezés: a jurták és a vásárosok 
sátrainak felállítása. Este tűzgyúj-
tás és dobszó indította meg a prog-
ramfolyamot. Szombaton délelőtt 
Talabér Márta polgármester megnyi-
tószavai után a versengéseké volt a az érdeKLődőK bePiLLanthattaK a JurtáKba, ameLyeK nem KizáróLaG LaKheLyeK, hanem KözösséGi tereK is voLtaK

...és reGősöK daLLamai varázsoLtáK eL a KözönséGet

nemCsaK a haGyományőrzőK, de a nézőK is aKtív részesei LehetteK a zászLóK taLáLKozóJán

KüLönLeGes íJászbemutatóK...
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a iv. hun naPoK eGyiK KiemeLKedő eseménye voLt a történeLmi zászLóK taLáLKozóJa

a világ egy jurta,  ott születünk újra

Közreműködő szervező szervezetek: Őrzők Rendje Egyesület, 
Palotai Turul Társaság, Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület, 
Égikapunyitó Dobkör, Nimród Várpalotai Lovas Baráti Kör, Atilla Har-
cosai Várpalotai Barantások, Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesü-
let (Pétfürdő), Oroszlánszívű Lovagrend (Szeged), Zirci Barantások, 
Cserregő Néptáncegyüttes.
a versenyek győztesei kategóriánként: történelmi verseny első 
helyezettjei a Várkerti Általános Iskola Peytu csapata, a székes-
fehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai; az íjászverse-
nyen elsők Trencsén Flórián, Takács Veronika, Magyar Benjamin, Ju-
hász Anna Csilla, Marx Mátyás, Lozsi Anna, Skanda Krisztián, Kovács 
Míra, Pápista Csaba; a főzőversenyt a Zúgó Nyilak Történelmi Íjász 
Egyesület nyerte.

főszerep, íjászversenyen és szellemi 
történelmi vetélkedőn próbálták ki 
magukat a harcosok, valamint a két 
szomszédos megyeszékhelyről és 
városunkból érkező diákok. 

A példa nélküli összefogás 
eredményeként igen színesre si-
keredett a hétvége, szombat dél-
utánján Sági Judit népdalát köve-
tően indult meg a történelmi zász-
lók sora a belváros utcáin. A gyö-
nyörű látvány, a nem mindennapi 
zászlólobogás szép volt a szemnek 
és a szívnek. Dr. Téglás Gyula tör-
ténész előadása bemutatta a X. 
századi Kárpát-medencét, mely ősi 
zenevilágát este Alexander Horsch 
fantasztikus koncertje érzékeltet-
te a közönséggel. Sziránszki Regős 
József és Klaudia zenei előadása, 
valamint a Csókakői Hunok harci 
bemutatója is nagy sikerrel zaj-

moLdvai CsánGó néPviseLetben

taLabér márta PoLGármester is részt vett a rendezvényen

lott. Másnap az idő nem volt olyan 
kegyes a közönséghez, de a főző-
versenyen azért töretlenül alkot-
tak a résztvevők. Az eső ellené-
re nem maradt el a táncház és a 
Festeres zenekar fellépése sem, a 
barantások ostorai pattogtak és a 
csókakőiek harci mozdulatai ismét 
láthatóak voltak. 

A gyermekprogramok a hét-
vége folyamán óriási sikert arat-
tak, egészen estig szorgoskodtak 
a gyermekkezek pártával, kis jur-
tával, fabatkákkal gazdagodva, il-
letve folyamatosan íjászkodhatott 
minden érdeklődő. A vásárosok 
igazán értékes fa-, bőrportékái, 
viseletei, az ételárusok hagyomá-
nyos ízei is vonzották a városla-
kókat. 

GÁGó aNIta 
FOtóK: réDlI JózseF
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Ismerkedés az internet világával
Pályázat keretében ötven idő-
sebb korú érdeklődő végez-
hette el a Krúdy Gyula Vá-
rosi Könyvtárban megtartott 
internettanfolyamot, kistér-
ségünk általános iskolás ta-
nulói pedig vetélkedőn ad-
hattak számot internetes tu-
dásukról a rákóczi telepi tag-
iskolában. 

Az idősebb korosztály számá-
ra megvalósított képzés a számí-
tógépes elektronikus kommuniká-
ció alapjainak elsajátítására adott 
módot. A tanfolyamot elvégzők 
megismerkedve az internet vilá-
gával könnyebben szembenézhet-
nek modern korunk kihívásaival, 
amellyel csökkenhet a fiatalok és 
idősek közötti generációs szaka-
dék. Május 3-án a könyvtárban  

vendéglátás során finomságok el-
fogyasztásával is megünnepelhet-
ték az elért sikert a tanfolyamot 
elvégzők.

Május 4-én, a Rákóczi Telepi 
Tagiskolában 7-8. osztályos diá-
kok versenyeztek a számítógépek 
előtt internethasználati tudásu-

kat bizonyítva. Barangolás az in-
formációk világában címmel meg-
tartott kistérségi könyvtárhaszná-
lati vetélkedőn az előzetes három 
levelezős forduló után a jelentke-
ző csapatokból a nyolc legügye-
sebb jutott a döntőbe. A sokolda-
lú feladatok a gyermekek világát, 
érdeklődési körüket célozták meg, 
belecsempészve könyvtári ismere-
teket is. A győztes a Bán Aladár 
Általános Iskola Eltévedtünk csa-
pata lett, a második helyet az ősi 
Szoftverák szerezték meg, a har-
madikak pedig a pétfürdői Zsenik 
lettek. Az ajándékokat és okleve-
leket Budai László könyvtárvezető 
adta át a tanulóknak. A verseny a 
Rákóczi Telepi Tagiskola Telepi na-
pok című rendezvénysorozata ke-
retében zajlott.

G. a.

vetéLKedőn bizonyítottáK internetes tudásuKat az áLtaLános isKoLás diáKoK

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)

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

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

BALLAGÁSI CSOKROK MEGRENDELHETŐK:
• modern és hagyományos virágcsokrok
•  különleges, egyedi kompozíciók 

(bonbon, szárazvirág, gyümölcs-zöldség).
Ballagási plüssök és szalagok széles 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Telefonszám: 30-408-3975
Címünk: Várpalota, Gárdonyi Géza utca 36/A 

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET
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Programajánlók, közérdekû információk
BúCsútér
Inota, 8-as főút mellett
15-én 8–13 óráig állatvásár
HemO
Várpalota, Mandulás
16-áig Baumann Béla Fények, hangulatok, 

mozdulatok  című fotókiállítása
19-től június 10-ig – Az Alsóörsi Festő 

Egyesület tagjainak Táj és az ember kör-
nyezete  című kiállítása. Megnyitó: má-
jus 19-én 18 órakor

20-tól június 5-ig Várpalotai hősök – hely-
történeti kiállítás a honvédelem napja 
alkalmából

KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
17-én (kedden) 17 órakor Beszélgetések 

a világról, Magyarországról és önma-
gunkról című sorozat keretében Hogyan 
jutunk túl napjaink krízisein? címmel 
Pintérné dr. Erdélyi Mária pszichológus 
tart előadást.

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
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
14-én 16.30 VBSK–Büki TK bajnoki labdarú-

gó-mérkőzés

Hozzávalók: 1 kg pontyszelet, 
10 dkg füstölt szalonna, kis fej re-
szelt hagyma, 2 db zsemle áztatva, 
reszelt sajt, 2 db tojás, só, bors, 
petrezselyemzöld

Elkészítés: A pontyszelete-
ket besózom és kissé bepapri-
kázom. Kisütöm az apró kockára 
vágott füstölt szalonnát, és fel-
futtatom a zsírján a reszelt hagy-
mát. Beleteszem a két áztatott 

és jól kifacsart zsemlét, a to-
jásokat, megfűszerezem sóval, 
borssal és finoman megvágott 
petrezselyemzölddel. Jól megzsí-
rozott, zománcos tepsibe belera-
kom a halszeleteket, mindegyiket 
megkenem a töltelékkel és leön-
töm az egészet 2 dl tejföllel és 2 
tojássárga keverékével. Beteszem 
a forró sütőbe, és sütöm 20-30 
percig. Megszórom a tetejét re-
szelt sajttal is.

– Nézd, egy stoppos!
– Á, biztos csak lájkol minket. 

– Atyám, vétkeztem! Három napja nem hordok fehérneműt.
– Rendben, lányom! Három miatyánk és húsz cigánykerék.

Egyetemen zárthelyi dolgozat kiosztásakor kérdezi a tanár:
– Kolléga, tudja ön, milyen a Dolby Surround ZH?
– Ööö... Nem tudom, tanár úr.
– 5 pont, 1-es.

Két barátnő beszélget, azt mondja az egyik:
– Kihíztam a férjemet.
Mire a másik:
– Rám még feljön.

Egy darusbaleset története:
– Hé, főnök, hová álljak a daruval? Menjek előre vagy tolassak 
vissza?
– Nekem mindegy. Döntsd el!

recept(t)úra

Humorzsák

szalonnás pontyszelet

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
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régi idők kézilabdája
a rákóczi telepi Baráti Kör klub-
estet tartott, amelynek vendége 
a várpalotai kézilabdázás két 
meghatározó személyisége: Poór 
Gyula és Forgács Ferenc volt. a 
két sportember sikerei nagy-
részt megegyező időben szület-
tek, pályafutásuk edző-játékos 
viszonyban pedig húsz éven ke-
resztül egybevágott.

Poór Gyula bemutatta a palotai 
kézilabdázás történetét az 1958-
as kezdetektől, külön megemlítve 
az 1966-os ifjúsági bajnokcsapa-
tot, az 1974-ben veretlenül baj-
nokságot nyerve az NB I/B-be ju-
tó együttest, valamint 1981-et, 
amikor is teljesült a nagy álom, és 
feljutott az élvonalba a vörös-fe-
kete gárda. Elmondta, hogy véle-
ménye szerint 1980 és ’86 között 
a csúcson lévő magyar kézilabda 
idejében állt helyt a csapat a leg-

jobbak között. A tudományosan 
felépített munka eredménye volt, 
hogy a legerősebb együttesekkel 
is felvették a versenyt. A nosz-

talgiázás közben legendás mérkő-
zések és sztorik is felelevenítőd-
tek. A 389 mérkőzésen 1437 gólt 
szerző Forgács Ferenc (akinek te-

hetségére Poór Gyula egy Rákóczi-
telepi úttörő városi döntő mecs-
csen figyelt fel) beszélt pálya-
futásáról, szép búcsúztatásáról, 
edzősködéséről és a DSE Unió 19 
éves történetéről. Megemlítette, 
hogy milyen a sors, jelenleg annál 
a klubnál edzősködik (Alba Regia), 
amelynek elődjénél (Szondy SE) a 
katonai behívó miatt játékosként 
is szerepelt. A nagyszámú érdek-
lődő mellett (amelyet több egy-
kori játékos is megtisztelt jelen-
létével) megtartott rendezvényen 
egyperces néma felállással adóz-
tak a már elhunyt nagyszerű já-
tékosok és sportvezetők emléke 
előtt. A vendégek előadása után 
Várpalota kézilabdázás-történetét 
bemutató kiállítást tekinthettek 
meg az érdeklődők, a klubest pe-
dig baráti beszélgetéssel zárult.

BérCzes 
FOtó: PINtér lÁszló

Poór GyuLát és ForGáCs FerenCet einreinhoF attiLa mutatta be a JeLenLévőKneK
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már igazolvánnyal is rendelkeznek 
az ál-e.onosok

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt indult eljárás a rendőrségen egy 
77 éves pétfürdői férfi feljelentése alapján. A sértett házánál május 5-én 
délelőtt 10 óra körül két férfi jelent meg, akik fényképes igazolványu-
kat felmutatva az E.on munkatársainak adták ki magukat, és a sértett 
túlfizetésének rendezésére bebocsátást kértek az idős férfi lakásába. 21 
ezer forintot adtak át, melyből az idős úrnak tízezer forintot kellett visz-
szaadnia. A sértett a pénztárcájából fizetett, de az energiaszolgáltató 
álmunkatársai azt rongálódottnak ítélték meg, így kértek egy másikat, 
melyet a 75 éves feleség a szobában lévő szekrényből elő is vett. Az idős 
férfi a szakadtnak ítélt bankjegyet a pénztárcájába visszatette, majd 
a hűtőszekrény tetejére helyezte. A lakásban tartózkodás alkalmával a 
férfiak – a házigazdák figyelmének elterelésére – szükségesnek érezték, 
hogy a kazánházban lévő konnektorok áramellátottságát ellenőrizzék. 
Ezalatt a szobai rejtekhelyről, valamint az idős úr pénztárcájából össze-
sen 120 000 forintot loptak el. 

Kiszagolta a kábítószert a buszon
A várpalotai rendőrkapitányság egyik munkatársa május 5-én munka 

után távolsági busszal utazott Veszprémbe, amikor erős, szúrós, száraz 
növényre emlékeztető szagra lett figyelmes, melyről feltételezte, hogy 
vadkendertől származik. Körülnézett és észrevette a közelében ülő fiatal-
ember kezében a zacskót, mely gyanúja szerint cannabisszármazékokat 
tartalmazott. A fiú a kábítószert gondosan alufóliába csomagolta és a 
táskájába rejtette.

Mivel a fiatal fiú hallótávolságon belül utazott, a nyomozó csak egy 
smst küldhetett a kapitányságon tartózkodó munkatársának, melyben 
tájékoztatta őt a tapasztaltakról és kérte, hogy értesítse a megyei ka-
pitányság ügyeletét. Azért, hogy megbizonyosodjon az üzenet megér-
kezéséről, fedve a beszélgetés tényleges tartalmát, felhívta a munka-
társát, és közölte vele a busz várható érkezési idejét. Az akció Veszp-
rémben sikeresen zárult, a 15 éves fiút elfogták és a Veszprémi Rend-
őrkapitányságra előállították. A veszprémi szakközépiskola tanulójától 
vett mintavétel igazolta a kábítószer-fogyasztást, és a nyomozóknak 
elismerte, hogy a kábítószert Budapesten vásárolta és Kapolcsra kí-
vánta szállítani. A középiskolás fiú ellen kábítószerrel való visszaélés 
miatt indult eljárás.

Bűnözés előtt nem árt sportolni
Egy helyi rendőr és egy polgárőr április végén együtt teljesített 

szolgálatot, amikor éjszaka a belvárosában üvegcsörömpölésre, majd 
egy riasztó hangjára figyeltek fel. Elindultak a hang irányába, és lát-
ták, hogy a közeli kozmetikaüzlet kirakatüvege be van törve, és három 
fiatal férfi áll körülötte, akik a járőrautót észlelve futásnak eredtek. 
Egyikük rossz irányt választott a meneküléshez, pont szembe futott a 
rendőrökkel, így őt gyorsan elfogták. Társai már ügyesebbek voltak, 
ők a várkert irányába próbáltak menekülni, arra azonban nem számí-
tottak, hogy sportos polgárőrrel és körzeti megbízottal van dolguk, a 
elkövetőt rövid üldözés után elfogták. A harmadik betörő, látva társai 
sikertelen menekülési kísérletét, önként feladta magát. Mindhárom fi-
atalembert előállították a közben megérkező erősítéssel, és ellenük 
rongálás miatt indult eljárás.

 KIs JózseF BalÁzs

rendőrségi hírek I T T H O N  V A G Y U N K ,  É R T É K E T  T E R E M T Ü N K

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

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

weboldalunkra, vagy érdeklődjön fiókjainkban!

8100 Várpalota, Szabadság tér 3/a

zircitakarek@zirc.tksz.hu

Bankszámla 
csomagok kis- és 

nagyvállalkozások, 
szervezetek részére

 DÍJMENTES SZÁMLANYITÁS

 ALACSONY SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ

 ELEKTRONIKUS BANKI ÜGYINTÉZÉS

Ne elégedjen meg a jóval, 
találja meg a LEGJOBBAT, és 
csökkentse bankköltségeit!
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Kihelyezett ügyfélfogadás Inotán

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala 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

mozgással az egészségért
A Veszprém Megyei Önkor-

mányzat 14. alkalommal szervezte 
meg a megyefutást, idén a magyar 
sport napja alkalmából. 14 éve az 
első futás éppen Várpalota hatá-
rából, Inotáról indult, végigfutva 
a megyét. A futás az 52 megyei 
település között idén is megérke-
zett Várpalotára, majd május 6-án 
Gannánál ért célba, ahol meg-
koszorúzták a magyar sportélet 
egyik elindítója, gróf Esterházy 
Miksa sírját. A főszervező Göndör 
József, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat sportreferense, a várpa-

lotai szervező pedig Németh Tibor 
önkormányzati sportreferens min-
den évben. A rendezvény fő cél-
ja az egészséges, mozgásgazdag 
életmód népszerűsítése az összes 
generáció körében. Várpalotán 
négy óvodát kerestek fel (Lurkó 
Kuckó, Evangélikus, a Kölyökvár 
és Dúdoló Óvoda), bevonva őket a 
mozgás örömébe.  A rendezvényt 
Talabér Márta polgármester nyi-
totta meg a Lurkó Kuckó Óvodá-
ban, majd felkötötte a szalagot a 
megyezászlóra.

FOtó: PINtér lÁszló

Hagyományt őrző idősek
Városunk művelődési házá-
ban gyülekezett a sok nyugdí-
jas időskorú, hogy színpadon 
mutathassák meg: nem csak a 
húszéveseké a világ. Hagyomá-
nyosan évente rendezi meg a 
Városi Nyugdíjas Klub az idős-
korúak megyei hagyományőrző 
találkozóját.

Nagy érdeklődésre tart szá-
mot minden évben a megye te-
lepüléseiről érkezett nyugdíjas-
klubok és csoportok között a tán-
cos program. Idén Berhida, Aj-
ka, Veszprém, Ajka-Padragkút, 
Pétfürdő, Vörösberény, Hajmáskér, 

Gyulafirátót, Peremartongyártelep 
idősei, összességében 16 csoport 
képviseltette magát a nagysza-
bású rendezvényen. Talabér Már-
ta polgármester köszöntőjében el-
mondta, városunk számára nagy 
öröm és megtiszteltetés, hogy a 
néptánctalálkozó itt kerül meg-
rendezésre. Forgács Zsuzsanna 
népdalénekes előadását követő-
en vette kezdetét a táncok sora, 
amelyben láthatóak voltak külön-
féle mezőföldi, Szabolcs-Szatmár 
megyei, székácsi, sárközi, sváb, 
dunántúli, kalocsai táncok, de 
megvillant a kelet és a charleston 
világa is.

Jól érezték magukat
a Várpalotai Ifjúsági Ház az ifjú-
sági világnap alkalmából rendezte 
meg áprilisban a Gyere és érezd 
jól magad! elnevezésű ifjúsági ta-
lálkozót. a délután folyamán töb-
bek között sorversenyek, hambur-
gerezés, szabadtéri interaktív já-
tékok várták a gyerekeket.

Ellátogatott a Várfok Alapít-
vány, amely pályázati forrásból in-
gyenesen biztosította a szórakozá-
si lehetőségeket, de vendég volt a 
nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági 
Egyesület, amelynek tagjai beszá-
moltak arról, hogy milyen is a kül-
földi önkéntes tevékenység. A mo-
dellezők, az ifjúsági házban próbá-
ló sportegyesületek (Queen Dance, 
Aerofit, Atilla Harcosai Várpalotai 
Barantások) bemutatóval szóra-
koztatták a megjelent ifjúságot, a 

Vakok és Gyengénlátók Várpalotai 
Egyesülete pedig illusztrálta, mi-
lyen is látás nélkül élni.

Pappné Csővári Zsófia intézmény-
vezető az ifjúsági ház programjaival 
kapcsolatban elmondta, hogy be-
adott pályázataik nagy része nyer-
tes lett, melyek közül legkiemelke-
dőbb az önkéntes tevékenységre vo-
natkozó projekt. Ennek keretében 
szeptembertől egy német lány fog-
ja segíteni munkájukat. Ezenkívül 
nyertek támogatást táborra, tánc-
fesztiválra és a Kattints rá nagyi! 
tanfolyam megvalósítására. Május 
29-én lesz a következő nagyobb ren-
dezvény az ifjúsági házban: a város 
sportszervezeteit bevonva a gyer-
meknapot ismételten itt szervezik, 
egész napos rendezvénnyel, sorver-
senyekkel, fellépőkkel, színpadi elő-
adással, szabadtéri játékokkal. 

FelHíVÁs
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Várpalota Város Önkormány-
zat Közterület-felügyelete  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, észrevé-
teleiket a fenti elérhetőségek bármelyikén.
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Várpalotai őskereső arcképcsarnok

Az őseinkről való tudás meg-
őrzése és ápolása erkölcsi köte-
lességünk. Meggyőződéssel val-
lom, hogy egy település törté-
nete nemcsak a jeles lakóinak, 
a jeles épületeinek a történe-
te, hanem minden egyes épü-
lete és minden egyes polgára, 
lakója egy-egy értékes mozaik-
ját képezi a nagy egésznek. Ez 
még akkor is így van, ha ennek 
a múltnak lényegesen kisebb 
cserépdarabját jelentheti is egy 
közvitéz Thuri Györgynél, egy 
városbíró a hétköznapi fazekas-
nál, akárcsak egy polgárház a 
Thuri-várnál.

Mi most a hétköznapi arcokat 
illetve az arcokhoz tartozó neve-
ket kívánjuk felkutatni az önök 
segítségével, hiszen ezt a tudás-
kincset is szeretnénk megőrizni 
unokáinknak, dédunokáinknak.

Játékot hirdetünk, hogy az 
egyre inkább felejtés homályá-
ba süllyedő hétköznapi emberek 
arcaihoz ismét társuljanak ne-
vek, ismét legyenek azonosítha-
tóak nagyszüleink, dédszüleink, 
ükszüleink, szépszüleink.

A játék során közzéteszünk 
Leitner Ferenc archív fotói kö-

zül régi fényképeket, elsősor-
ban csoportképeket együttmű-
ködve a Palotai Hírnökkel, és ha 
ismerős arcot találnak rajta, ar-
ra kérjük önöket, hogy írják meg 
nekünk.  Ha van esetleg valami 
kedves történetük is az illető-
ről, családtagról, azt is szívesen 
látjuk. Az is segítség nekünk, ha 
további adatok jutnak eszükbe: 
pl. mi volt a képen látható em-

berek foglalkozása, illetve mi-
lyen alkalomból, hol készült a 
fotó stb.

Minden adatot, történetet, 
felismert ember nevét várjuk a 
konyvtar@krudylib.hu e-mail cí-
men, vagy személyesen a Krúdy 
Gyula Városi Könyvtárban. A 
http://palotaiarcok.blogspot.
com/-on további fényképek 
lesznek elérhetők.

Ha van otthon archív fényké-
pük, szintén szívesen vennénk, 
ha elhoznák a könyvtárba. Mi di-
gitális másolatot készítünk be-
lőle, és bármikor megtekinthe-
tő lesz a helyismereti gyűjtemé-
nyünkben. Gyarapítsuk közösen 
tudásunkat a régi Várpalotáról!

BuDaI lÁszló 
KÖNYVtÁrVezető, 

KrúDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr

Ismerjük fel közösen őseinket!

PalOtaI leÁNYéNeKKar a KOrONa szÁllóBaN, 1930

misi a sárkány karmaiban
a történet napjainkban játszó-
dik, egy nagyvárosban, fősze-
replője a 14 éves misi. mindent 
az ő szemével látunk, az ő fü-
lével hallunk. rendhagyó kör-
nyezetvédelmi drámajáték ré-
szesévé válhatott a Faller Jenő 
szakképző Iskola több tanulója 
a közelmúltban.

Az országot járó program cél-
ja a környezetvédelmi problémák 
megoldásainak keresése, szemlé-
letváltás elindítása a környezet-
tudatos gondolkodás és cselek-

vés felé. Hogy tegyük nyitottabbá 
a fiatalokat a környezeti kérdések 
iránt? Hogyan beszéljünk nekik 
globális problémákról közhelyek 
nélkül? Ezek és még számos, a té-
mával kapcsolatos kérdés merült 
fel a foglalkozáson. A legfonto-
sabb, hogy a tizenévesek szemé-
lyes életükben, mindennapjaikban 
ismerjék fel, mit tehetnek a kör-
nyezetükért, találják meg a vá-
laszt a problémák megoldására. A 
fiatalok a program során egy tör-
ténetet láthattak színházi előadás 
formájában, majd csoportos be-

szélgetés keretében gondolkodtak 
együtt a szereplőkkel a színdarab-
ban felmerülő, a mindennapi élet-
ben ugyan sokszor emlegetett, de 
nem kellően súlyosként kezelt kér-
désekről. A tanulók a beszélgetés 
után interaktívan kapcsolódtak 
be az előadás folytatásába, rész-
vételükkel keresve-kutatva a tör-
ténetben megjelenő, a környezet-
rombolást megtestesítő sárkány 
elleni eszközöket, hogy tehetik 
meg a hétköznapi élet gyakorlatá-
ban a konkrét lépéseket a környe-
zetvédelem terén.

ÁllÁsPÁlYÁzat

Várpalota Város Önkormányza-
ti Képviselő-testülete pályáza-
tot hirdet a polgármesteri hi-
vatal (8100 Várpalota, Gárdo-
nyi Géza u. 39.)

aljegyzői álláshelyére.

Pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. május 15.

A részletes pályázati kiírások 
elolvashatók a www.varpalo-
ta.hu honlapon, az „Aktuális 
pályázati felhívások” menü-
pontban.
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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

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Leadási határidô: május 21., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

teljes körÛ
nyomdai szolgáltatás

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

vspnyomda@freemail.hu
30/630-4362, 30/640-2173

Ingatlan
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.

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 Veszprémben, a Stromfeld A. u. 4.-
ben 54 nm-es, 1. emeleti teljesen 
felújított lakás! Tel.: 20/211-47-37, 
20/212-73-42

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

Áron alul sürgősen eladó kétszobás kertes 
családi ház. Inota, Dózsa Gy. u. 7. sz. 
alatt. Érd.: 20/534-5854

eladó Várpalotán a belvárosban teher-
mentes nagy erkélyes 3. emeleti tég-
lalakás. Igényesen, teljesen felújítva, 
azonnal beköltözhető. Tel.: 70/578-
3570.

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

Kárpitozást vállalok! Vállalom új bútorok 
készítését, régi bútorok javítását, kár-
pitozását. Gyors határidővel, referen-
ciamunkákkal, számlázási lehetőség-
gel! Széles szövetválasztékkal, a leg-
korrektebb árakon!  Ingyenes felmérés 
és bútorszállítás 30 km-es körzetben! 
Keresztes Ferenc. 70/625-3973

előnevelt csibe, kacsa és pulyka rendelést 
felveszünk! Vörös tollas tojó tyúkok 
folyamatosan kaphatók. Boncz Gyu-
la, Várpalota, Vörösmarty u. 44. Tel.: 
20/942-9879, 88/473-363.

H20  MOP gőzölős felmosó, dupla főző-
lap, masszírozó eladó. Várpalota. Tel.: 
30/552-4529

Németoktatást vállalok kezdőknek és ál-
talános iskolásoknak. Tel.: 30/323-
1201

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

RAVECZKY ÜVEGEZÉS
Ajtók, ablakok üvegezése. Síküvegek, kated rál-
üvegek, dróthálós, hőszigetelt üvegek, tükör.

8100 Várpalota, Veszprémi út 7. (hátul)
Tel./fax: 88/470-254  Mobil: 70/3637-137

http://raveczky.mtt.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–11

A lap legközelebb
május 26-án  

jelenik meg.

ACélszerkezetû 
CsArnokot 
vásárolnék 

bontássAl vAgy 
Anélkül!

tel.: 06 (30) 260-1208

üdülési Csekket
beváltunk!

30/260-1208

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. 

és Várpalota Város Önkormányzata

2011. május 16-tól 
taVaszI 

lOmtalaNítÁst 
végez Várpalota város egész 

területén.

Adója 1%-át felajánlhatja 
a Palotai Turul 
Társaságnak!

Adószám: 19381284-1-19
Számlaszám: 

73900212-11068109

Kiadó családi házat 
keresünk, hosszú távra, 

kaucióval. Minimum 
háromszobásat. 

30/260-1208

l o vA s o k tAtá s
Várpalotán a Tábormezõn,

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

Érdeklõdni lehet: 70/589-7580, 20/533-7910
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Fontos mérkőzéseket nyertek
Várpalotai Bányász– 

szentendre 23:19 (10:11)
VBSK: Kovács J., Molnár Z. 

12, Mazák, Soha, Nagy Cs. 5, 
Szöllősy A. 2, Bárdos, Tolnai 4, id. 
Haszonics.

A mérkőzés előtt a sportkör 
részéről köszöntésben részesült 
az 50. születésnapját ünneplő id. 
Haszonics János, aki ismét a ke-
retben kapott helyet. A 23. for-
dulóban megrendezésre kerülő ta-
lálkozót a Bányász kezdte jobban, 
a félidő közepére azonban már a 
vendégek vezettek két góllal. A 
hazaiak még visszavették a ve-
zetést, a szünetben azonban már 
ismét vendégelőnyt mutatott az 
eredményjelző. A második játék-
részben a kapuban parádézó Ko-

vács János és Molnár Zoltán gól-
erős játékával a Várpalota 20:14-
re meglépett ellenfelétől, ahon-
nan a Szentendre még három gólra 

feljött, a Bányász győzelme azon-
ban már nem forgott veszélyben. 
A szezonban az utolsó hazai mér-
kőzését játszó VBSK rendkívül fon-
tos győzelmet aratott, a két csa-
pat pedig egyúttal helyet cserélt 
egymással a tabellán.

Az ifjúsági mérkőzésen: VBSK–
Szentendre 33:36.

le Belier ajka–
Várpalotai Bányász 18:19 (8:8)

VBSK: Kovács J., Bárdos, Tolnai 
1, Szöllősy A. 2, Nagy Cs. 3, Soha 
3, Mazák 4, Molnár Z. 5, Varga Z. 
1, Szász.

A következő fordulóban a me-
gyei riválisához látogatott a Bá-
nyász. A tét óriási volt, hiszen 

aki kikap, annak az utolsó fordu-
lókban még jócskán marad izgul-
ni valója. A nagy jelentőséggel 
bíró találkozóra nagyszámú palo-
tai szurkoló is elkísérte csapatát, 
már-már hazai pályát biztosítva a 
kedvenceknek. A találkozón a ven-
dégek szereztek vezetést, ezt kö-
vetően kiegyenlített játék folyt a 
játéktéren. A 25. percben az Aj-
ka átvette a vezetést, sőt kétgó-
los előnyre is sikerült szert tennie 
(8:6), ám a Bányász nem hagyta 
magát, így döntetlennel fordultak 
a csapatok a szünetre. A második 
játékrészben tovább folytatódott 
a kemény csata. Hét perccel a vé-
ge előtt a VBSK három góllal meg-
lépett (17:14). A hazaiaknak még 
sikerült egy gólra felzárkózniuk, 
ám a győzelem és az ezzel járó 
roppant fontos két pont a Várpa-
lotáé lett, óriási örömet okozva az 
őket elkísérő félszáz szimpatizán-
sának, akik a lefújás után együtt 
örültek a játékosokkal a mai dia-
dalnak.

Az ifi mérkőzésen: Ajka–VBSK 
25:30.

A palotai kézisek a követke-
ző fordulóban nem lépnek pályá-
ra, a bajnokságot a PLER II. elleni 
idegenbeli mérkőzéssel fejezik be 
május 22-én.

BérCzes VIKtOrmoLnár zoLtán 12 GóLt Lőtt a szentendreieK KaPuJába

a PaLotai CsaPat aJKai GyőzeLmében oroszLánrészt váLLaLtaK a várvédőK is

Nem volt kegyelem
ősfehérvár KC–Várpalota KC   

114:63
A VKC legjobb pontszerzői: 

Valkó 14, Perger 11, Molnár 11, 
Bacsárdi 11. Az ellenfél legjobb 
dobói: Posch 32/6 és Dzunics 
47/15.

A hazai pályán elszenvedett 
tizenkét pontos vereség után le-
játszották a Fejér megyei bajnok-
ságban a negyeddöntőbe kerülé-
sért játszott második mérkőzést 
is az Ősfehérvár otthonában. A 

Braniszlav Dzuniccsal felálló fe-
hérváriak ezúttal sem kegyelmez-
tek a várpalotai csapatnak, és több 
mint ötvenpontos különbséggel, 
meggyőző fölénnyel utasították 
maguk mögé a szezon végére ala-
posan megfáradt VKC együttesét. 
A palotai kosarasoknak így hosz-
szú évek után nem sikerült bejut-
niuk a legjobb négy közé, a foly-
tatásban az ötödik helyért küzde-
nek tovább.

BéVé

újabb két vereség
a 24. fordulóban:

sopron–VBsK 4:0 (2:0)
VBSK: Radnai, Bíró, Kovács, 

Szeleczky (Új T.), Kaufmann, 
Pavelka, Kalapács, Marton, Szu-
rok, Humli, Hardi (Csupor).

a 25. fordulóban: 
Csorna–VBsK 4:0 (1:0)

VBSK: Radnai, Bíró (Kala-
pács), Kovács, Szeleczky, Szurok, 
Kaufmann, Marton (Uj T.), Borbás, 
Fülöp, Hardi (Pavelka), Humli.

Az éllovas Sopron és az alsó-
házhoz tartozó Csornától elszen-
vedett egyaránt négygólos vere-
ségével a Bányász továbbra is a ti-
zenötödik helyen áll, öt fordulóval 
a bajnokság vége előtt hátránya 
immár 15 pont a még bennmara-
dást jelentő pozíciótól. A focisták 
a következő fordulóban a tizenne-
gyedik helyen álló Bük gárdáját 
fogadják május 14-én, szombaton 
16.30-kor.

B. V.

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



www.hubertparketta.hu

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

féle 
laminált 
padló

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL 
VÁRJUK KEDVES ÉRDEKLÕDÕINKET

Várpalota és a környezõ 
települések lakóinak 

10% KEDVEZMÉNY 
MINDEN LAMINÁLT PADLÓRA 

a várpalotai és veszprémi üzletünkben

Erdõdy ABC ajánlata
tel.: 88/592-101

Az Erdõdy ABC-ben 5000 Ft-onkénti vásárlás esetén
500 Ft értékû ajándékot adunk, értékhatár 15 000 Ft.

Nem számítható bele a telefonos egyenleg feltöltés, a dohánytermék és a cukorvásárlás..

Akciónk május 13-15-ig (péntektôl vasárnapig) tart.

-kristálycukor . . . . . . . . . .340,-  299,-/kg

-UHT tej 1/1 . . . . . . . . . . . . .169,-  149,-/l

-napraforgó étolaj 1/1 . . . . . 459,-  349,-/l

-szénsavas üdítőital 
        2l narancs,cola . . . . . . . 95,-  59,-/db

-zsemle  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-  12,-/db

-Bátor kenyér 0,75kg . . . . .130,-  100,-/db

-deep sör dobozos 0,5l  . . . 119,-  99,-/db

-super aqua ásványvíz 1,5l . . . . . 79,-/db 
                        6 db esetén  . . . . . .60,-/db

-tchibo kávé 250g  . . . . . . 499,-  350,-/db

-sertés karaj . . . . . . . . . .1099,-  999,-/kg

-sertés lapocka  . . . . . . . .949,-  899,-/kg

-sertés oldalas és dagadó . .929,-  899,-/kg

-eh.csirke faros comb  . . .689,-  499,-/kg

-fagyasztott tyúk . . . . . . . . 599,-  350,-/kg

 30,-/l

198,-/l

52,-/l

133,-/kg

1400,-/kg


