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Ki ne ábrándozna arról, hogy 
valamikor majd boldog lesz. Mit 
képzelünk el ilyenkor? Többnyire 
valami állandót, szilárdat, tartó-
sat, megbízhatót. Például egy vil-
lát a tengerparton, egy nőt, gye-
rekeket, családot. Mint a mesé-
ben. Ennek a villának nincs átíra-
tási díja, nem kell adózni utána, 
nincsenek rezsi költségei, s nem 
hullik a vakolata. A mesebeli nő 
feltétel nélkül imád bennünket, 
a gyerekek, akiket álmodunk ma-
gunknak, sohasem betegek, min-
dig engedelmesek, sohasem kap-
nak rossz jegyet, egyetemi tanul-
mányaik végén lediplomáznak és 

munkába állnak, nagy fizetésért, 
így aztán, amikor Pokorni arról 
beszél, hogy aki nem fejezi be az 
egyetemet, fizesse vissza a tandí-
jat, minket nem tud felizgatni. A 
mesében. 

A mesében, amit álmatlan éj-
szakákon szövögetünk magunknak 
a boldogságról, olyan egyszerű és 
gyermeteg minden. Mert az em-
ber, amikor álmodozik, legyen bár 
őszülő halántékú, mindig gyer-
mek marad. A valódi boldogság 
köszönő viszonyban sincs a mese-
belivel. Merőben más annál. Leg-
többször csak percekig tart, de 
létezik. Ne kell megnyerni hozzá 

a lottó ötöst, elég megúszni egy 
forró helyzetet a nyolcas úton, 
máris jelentkezik. Vagy az orvosi 
rendelőben, amikor kiderül, még-
sem halálos a vérképünk. Nem 
kell annál különb boldogság, mint 
amit ilyen pillanatokban érzünk. 

Egyébként meg nyáron ha-
lálról szó sem lehet. Amikor süt 
ránk a nap, olyan egyszerűvé és 
oldottá válik minden. Eszünk-
be jut, hogy élni szép. Talán ép-
pen ezért boldogabbak a déli né-
pek nálunk, mert nekik több jut a 
napsütésből. 

A legújabb felmérés azt mu-
tatja, mi magyarok többnyire 

szorongunk, félünk az adóhiva-
taltól, a bíróságtól, a rendőrség-
től, az önkormányzattól, a kor-
mánytól, egymástól és úgy ál-
talában mindentől. Rosszak a 
tapasztalataink. Ám, ha teszem 
azt, egy nyári reggelen jön a kér-
dezőbiztos, lehet, hogy merő-
ben más eredményt kapunk. Mert 
a nyári reggeleken az élet zene, 
illat, zsongás és az ember fejé-
ben, az érzéseiben ott dolgoznak 
élete örömei. S mindez azt súgja, 
az ember többre hivatott annál, 
mint hogy féljen.

Balassa Gellért

a boldogság pillanatai
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Drótposta
Május van, de a téli csúszásmentesítő anyagok az utcán vannak. 20/257-0805
Olyan jó lenne, ha újra lenne antikvárkönyv-árusítás keddenként a galériá-

ban! A megnövelt bérleti díj miatt nem jönnek. Sokunk pedig csak így tu-
dott a kultúrára áldozni! Nem mindig a haszon a lényeg! Egy olvasni szerető 
ember. 20/533-9216

a városvezetést és polgárait  nem zavarja a szemét, a gaz, a hétvégi diszkós 
rongálás és szemetelés? 20/486-6798

Örömmel tapasztaltuk, hogy a civil nap utáni reggel a rendezvény helyszínén egy 
darab szemét sem csúfította el a környezetet. Köszönet érte. 20/667-8181

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Hazámat szolgálom!
„Minden áldozat kicsiny azokhoz 
képest, miket a hazának kívánni 
joga van” (Kölcsey Ferenc). 1992  
óta minden év május 21-e a hon-
védelem napja, az 1848–49-es 
szabadságharc jeles eseményé-
nek, Budavár visszafoglalásának 
emlékére. ez alkalomból tartott 
ünnepi állománygyűlést a MH Ba-
kony Harckiképző Központ.

Az ünnepségen Katona Csaba al-
polgármester mondott beszédet, 
mely aktualitásokat bőven tartal-
mazva kitért a terrorizmus veszé-
lyére, az ilyen jellegű tevékenysé-
get végző szervezetek felszámolásá-
ra, amely új feladatokat ró a modern 
hadseregre. Beszélt az utóbbi évek-
ben a hadseregben történt változá-
sokról is, mint például a sorkatonai 
szolgálat megszüntetéséről, amely-
nek egyaránt vannak pozitív és ne-
gatív hatásai. – A Magyar Honvédség 

katonái az elmúlt évben nehéz, oly-
kor kritikus helyzetekben bizonyítot-
ták, hogy készek és képesek a haza 
védelmére – fejezte ki dicséretét az 
alpolgármester.

Az ünnepségen felolvasásra ke-
rült dr. Schmitt Pál, a Magyar Köz-
társaság elnöke honvédelem na-
pi üzenete, majd megemlékeztek a 
nemrégiben külmisszióban bekövet-
kezett tragédiáról, amely során töb-
ben vesztették életüket és sérültek 
meg súlyosan közúti balesetben. Az 
ünnepi állománygyűlés zárásaként 
jutalmak átadása következett. Fürst 
Tamás ezredes, a MH BHK parancs-
noka a kiemelkedő munka elismeré-
seként a honvédelem napja alkalmá-
ból adott át kitüntetéseket, okleve-
leket a kiválóan teljesítő katonák és 
közalkalmazottak részére. Az ünnep-
ségen zenés-táncos műsorral közre-
működött a DSE Unió csapata.

FOtó: réDlI JózseF

lakossági fórum 
a Felsőváros ügyeiről

Vízelvezetés megoldása, eb te-
lep kérdése, felújítások, quad-
mo torosok okozta gondok – csak 
néhány antal lászló, Felsőváros 
önkormányzati képviselője má-
jusi lakossági fórumán elhang-
zott témák közül. a képviselő 
beszámolt az utóbbi hónapok-
ban felmerült problémák hely-
zetéről, megoldásairól.

Jó hír, hogy a Rózsakút ut-
cában vízáteresz elhelyezésével 
a vízelvezetés gondja megszű-
nik, 30 km-es sebességkorlátozó 
tábla kihelyezésével pedig javul 
a gyorshajtás problémája. Felújí-
tásra kerül a mára balesetveszé-
lyes, Kálváriára felvezető Sörház 
utcai lépcső. A házak közelében 
sok esetben kellemetlenséget 

okozó ebtelep Közüzemi Kft. te-
rületére történő áttelepítéséről 
is van már döntés. Az E.On tájé-
koztatása szerint pedig tovább-
ra is a tervek között szerepel a 
Csernyei utcában felmerülő köz-
világítási gondok javítása. A vá-
rosban több helyen adódnak par-
kolási problémák, ez alól a Fel-
sőváros sem kivétel. A képviselő 
elmondta, hogy a tervezett Lili-
om utcai parkolóbővítés előre-

láthatólag nem valósul meg, és 
felmerült a bölcsőde előtti au-
tós közlekedés problémája is. 
A Szegfű utcai parkolás viszont 
tábla kihelyezésével megoldó-
dott. A városi döntésekkel kap-
csolatban Antal László elmondta, 
hogy az idén azokon a pályázato-
kon van a hangsúly, amelyekkel 
költséghatékony energetikai kor-
szerűsítést érhetnek el a város-
ban. A felsővárosi telekalakítá-
sok vonatkozásában elhangzott, 
hogy befektető nélkül nem na-
gyon várható előrelépés a telek-
értékesítések terén az ingatlan- 
és hitelpiac stagnálása miatt. 

A lakossági fórumon megjelent 
Csór Enricó, a rendőrkapitányság 
körzeti megbízottja, hogy tájé-
koztatást adjon a városrészt érin-

tő rendőrségi kérdésekről. A se-
bességmérésekkel kapcsolatban 
elmondta, hogy főként a legin-
dokoltabb helyeken végzik, de 
a quadmotorosok által okozott 
problémákat a rendőrség megfe-
lelő technikai eszközök hiányában 
nem tudja hatékonyan orvosolni. 
Szóba került a külterületi szőlő-
hegy biztonságának kérdése, illet-
ve a besurranásos lopások elleni 
fellépés is.

Csór EnriCó körzEti mEgbízott és AntAl lászló képvisElő



[ 2011. május 26. ] 3

Petrozsényiek honosítási eskütétele
Várhatóan az ősszel mintegy har-
minc  fő érkezik hozzánk Várpalo-
ta testvérvárosából, Petrozsény-
ből, hogy ünnepélyes esküté-
tel keretei között szerezzék meg 
a magyar állampolgárságot. a 
szükséges anyakönyvi ügyek in-
tézése céljából május 19-én ér-
kezett a csoport egy része váro-
sunkba. eduard Wersanskival, a 
petrozsényi polgármesteri kabi-
net személyi tanácsadójával be-
szélgettünk a honosítás kapcsán.

– Miért döntöttek úgy, hogy ké-
relmezik a honosítást?

– Talabér Márta polgármester 
asszony bemutatkozó petrozsényi 
látogatása alkalmával felajánlotta 
segítségét azok számára, akik Vár-
palotán szeretnék intézni a hono-
sítást, és ígérte, hogy ünnepélyes 
eskütétel alkalmával történhet meg 
az állampolgárság megszerzése. Ma 
13 személy érkezett Várpalotára 
az anyakönyvi ügyek intézése mi-
att, két-három héten belül jön még 
egy csoport, így mintegy 30-an itt 
fogjuk letenni az esküt az eljárás 

lezárultával, lehetőség szerint a 
Várpalotai napok keretén belül.

– Mit jelent az önök számára a 
magyar állampolgárság?

– Van közöttünk olyan, aki már 
régóta várta, hogy megszerezhes-
se a magyar állampolgárságot, de 
van, aki nem is gondolt erre, csak 
amikor megszületett a kedvezmé-
nyes honosítási törvény. Időseb-

bek, fiatalabbak is vannak a cso-
portban, és velünk érkezett a 
petrozsényi polgármester magyar 
származású édesapja is. Van, aki 
számára érzelmi jelentősége van a 
honosításnak, van, aki a gyermeke-
ire gondolva kérvényezi, hogy ők 
már könnyebben kapják meg az ál-
lampolgárságot. 

– Milyen program várható az év-
ben Petrozsény és Várpalota testvér-
városi kapcsolata terén?

– Az európai önkéntesség éve 
kapcsán nyújtottunk be pályá-
zatot, Testvériség, önkéntesség, 
együttműködés címmel. Petrozsény 
három testvérvárosa (egy bolgár, 
egy olasz város és Várpalota), va-
lamint Wolfsberg, Várpalota test-
vérvárosa kapcsolódik a program-
ba. A négy településen konferenci-
ák lesznek az önkéntességről. Au-
gusztus 25-én kerül megrendezésre 
a nyitókonferencia Petrozsényben, 

május 10-én a záró Várpalotán. Vá-
rosunkban, a pályázat keretén be-
lül októberben szervezünk még egy 
konferenciát az orvosi önkéntes-
ségről, a petrozsényi sürgősségi 
kórház ünnepi napjai alkalmával. 
Mikulásgyár lesz december 5-től 
Wolfsbergben és nálunk, ahol ön-
kéntesek osztanak csomagokat. A 
projekt része, Európában egyedül-
állóként egy közös, jogilag legá-
lis önkormányzati testületi ülés a 
petrozsényi és a várpalotai képvi-
selőkkel, a pályázat nyitó és záró 
napján, Petrozsényben, valamint 
Várpalotán.  A többi partnerváros  
mint megfigyelő vesz részt az ülé-
sen. A témája az önkéntesség és az 
önkormányzat közötti kapcsolat-
fejlesztés. Várhatóan a civil szerve-
zetek, sport, kultúra, vállalkozások 
terén történő együttműködés is a 
témák között szerepel majd.

GÁGó aNIta

A pEtrozsényiEk A mAgyAr állAmpolgárság mEgszErzéséhEz szükségEs irAtok ElintézésérE érkEztEk városunkbA

 Idén nyáron is megszervezésre kerül a két testvérváros részéről az igen nép-
szerű cseretábor. Borbásné Gazdag Gabriella pályázati referens tájékoztatta la-
punkat a részletekről:

– A gyerektábor évek óta működik Petrozsény és Várpalota között, nagy si-
kerrel. Idén július 25-31-ig tölt el egy hetet a 20 petrozsényi gyermek Várpalo-
tán, ugyanekkor a palotaiakat a román testvérvárosban látják vendégül. A helyi 
iskoláknak már kiküldtük a felsős tanulók táborozási lehetőségére vonatkozó 
felhívást. A két város téríti a saját diákjai utazási költségét, az érkező csoport 
vendéglátását pedig a befogadó önkormányzat állja. Az idén újdonság, hogy a 
petrozsényi gyerekekkel közösen Várpalotán 20 magyar felső tagozatos tanu-
ló is bekapcsolódhat a tábor színes programjaiba, nagyobb lehetőséget adva a 
kapcsolatteremtésre, ismerkedésre. A gazdag programot a Rákóczi Telepi Tag-
iskola egyik tanára állította össze. Parlamenti látogatás, balatoni hajózás, ki-
rándulás a Cuha-patak völgyébe, Veszprémi városnézés, sportversenyek várják 
a táborozókat.

Újabb segítség az ápolóotthon lakóinak
A várpalotai ápolóotthon nehéz 

helyzetén enyhíthetnek a május 
20-án, Franciaországból érkezett 
adományok, a modern betegágyak, 
kényelmes kerekes székek. Az igen 
hasznos eszközöket a francia pün-
kösdi egyház hozta.

– Kialakuló kapcsolat van Vár-
palota önkormányzata és a Magyar 
Pünkösdi Egyház között, ugyanis 

az ápolóotthon működtetését az 
egyház venné át, melyet a város-
vezetés örömmel támogat. A mai 
adományosztás már ennek előhír-
nöke – mondta el Kádár István ön-
kormányzati képviselő. Bálint Gyu-
la lelkipásztor – a Magyar Pünkösdi 
Egyház várpalotai Sálem gyüleke-
zetétől – járult hozzá, hogy a hasz-
nos eszközök megérkezhessenek az 

otthonba, tartva a kapcsolatot a 
helyiek és az adományozók között.

Az érkező francia delegáció ve-
zetője Charles Haller. Egyházuk 
képviselői alapítványuk szervezé-
sében régóta szállítanak már ado-
mányokat rászorulóknak. Számukra 
mindig nagy öröm, ha segíthetnek. 
A mai napon több millió forint ér-
tékben elektromos ágyakat, több-

féle kerekes széket, éjjeliszekré-
nyeket, pelenkákat hoztak az ápo-
lóotthon lakóinak, ezzel könnyítve 
életükön. Az otthon képviseletében 
Csehné Huszics Márta kisebb aján-
dékkal köszönte meg az adományo-
kat, és elmondta, hogy nagyon jó 
kapcsolat kezd kialakulni az egy-
házzal, hiszen rövidesen önkénte-
sek érkeznek tőlük az otthonba.
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a kertészmérnök válaszol

tanácsok rózsáink és cserjéink neveléséhez
A faiskolai árudákban már rég-

óta, de a kertekben is elkezdtek 
nyílani a kertek királyai, a rózsák. 
Rajongó táboruk egyre növekszik, és 
a nemesítők áldozatos munkájuknak 
köszönhetően a fajták száma is. Vi-
rágaik sokszínűsége, formájuk, illa-
tuk sokak szívét megdobogtatják. 
Egyesek kényes növényeknek tart-
ják. Pár jó tanáccsal szeretnék szol-
gálni, hogy örömteli pillanatokat 
okozzanak ezek a csodálatos növé-
nyek. A rózsák ültetésénél érdemes 
a jó tenyészhely kiválasztására oda - 
figyelni. Mindenképpen napos és 
szellős helyre ültessük, mivel ren-
geteg napfényt igényelnek, és nem 
utolsó sorban egy zivatar vagy lo-
csolás után a lomb megtud szárad-
ni. Ezáltal sokkal nehezebben fog-
ják a gombabetegségek károsítani. 
A másik, ami gondot szokott okozni, 
az a levéltetű, némi bölcselet sze-

rint, ha levendulát ültetünk a ró-
zsatő közelébe, akkor az távol tartja 
ezeket a kártevőket. Ezen kártevők 
megjelenésekor sokszor egy erősebb 
vízsugárral való lemosás is megol-
dást szokott nyújtani. A folyamatos 
tápanyag-utánpótlás is nagy lépés 
az ellenálló növény felé, ezt megte-
hetjük a komposzttal, illetve a zsá-
kos kiszerelésben kapható szerves 
trágyával is. Fontos, hogy állandó 
jelleggel távolítsuk el az elnyílt vi-
rágokat, ezáltal a növényt újra vi-
rágzásra indukáljuk. Természetesen 
nem csak a rózsákra, hanem az ösz-
szes virágzó dísznövényre igaz.  

Az elnyílt virágok eltávolításá-
nál van egy trükk, amit érdemes be-
tartani, akkor hamarabb hoz újabb 
virágot kedvencünk. A rózsáknak 
összetett levele van: ha figyelme-
sen megnézzük, akkor a virág alat-
ti levél három kis levélkéből tevő-

dik össze. Azonban, ha lejjebb, ahol 
öt ilyen kis levélke van, ott vágjuk 
vissza, az ottani fejlettebb rügy ki-
hajtva gyorsabban fejleszt virágot.

A rózsák között különböző nö-
vekedési típusúak vannak. Megta-
lálhatóak a bokor-, futó-, talajta-
karó, parkrózsák és a rózsafák is. 

A rózsák mellett az egynyári nö-
vényeink is számosabb virágot hoz-
nak, ha az elnyíltakat folyamatosan 
eltávolítjuk és a tápanyag utánpót-
lást rendszeresen végezzük. 

Díszcserjék is virágpompába bo-
rultak – például a jezsámen, a ró-
zsalonc, az iszalagok, őket ilyenkor 
is lehet ültetni. Ezeket cserepesen 
(konténeresen) értékesítik a faisko-
lai árudák, így év közben bármikor 
ültethetjük őket. A cserépben ki-
alakult gyökérrendszerük megfelelõ 
számukra, így a meleg időjárás nem 
szab gátat az ültetésnek. Segítség a 

bizonytalan kertészkedőknek is, így 
könnyebben tud dönteni, mivel akár 
teljes pompájában megvásárolhatja 
és ültetheti a kiválasztottat. 

Sajnálatos módon a kellemes 
időjárás nem csak a kultúrnövé-
nyeiknek kedveznek, hanem a sok 
bosszúságot okozó gyomnövények-
nek is. Védekezni ellenük többféle 
módon lehet, a legdekoratívabb, ha 
fenyőkéreggel borítjuk a növény tö-
vét. Ez nem csak szép, hanem hasz-
nos is, segítségével a gyomosodást 
féken tartjuk, ami sok verejtékes 
munkától óv meg minket. Nem utol-
só sorban a talaj párolgását is csök-
kentjük, így a talaj vízháztartása is 
javul. Kevésbé szép, azonban ugyan- 
ilyen hasznos, ha szalmával takar-
juk a növények alatt. Ez különösen 
bogyósgyümölcsöknél hasznos, így 
tisztább csemegét tudunk szedni.
MaterNIK zsOlt KertészMérNÖK
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Helyi kistermelők előnyben!
egyre több településről hallani, 
hogy építve a helyi termelőkre, 
tenyésztőkre, önellátó gazdasá-
got igyekszik kialakítani a tele-
pülés fenntartására, ezzel csök-
kentve a családok megélheté-
si problémáit. Várpalotán is el-
indult a fenntartható önellátás 
megteremtése. a városvezetés 
terveiről Katona Csaba alpolgár-
mester tájékoztatott.

Városunkban a kistermelők szá-
mára a helyi termékek értékesítési 
forgalmának növelése szándékával 
az azóta már sikeresen működő he-
lyi termékek piaca (magyarok vá-
sára) adott elsőként esélyt a meg-
jelenésre. Újabb lehetőségként az 
állattartóknak és a kereskedőknek 
egyaránt kiváló alkalmat nyújtó ál-
latvásárt szervezett a TEMA Hungá-
ria május 15-én, az inotai búcsú-
téren. Várpalota kedvező hely a 
környék számára az elérhetőséget 
tekintve, hiszen nincs a közelben 
ilyen jellegű vásár. Ez meg is lát-
szott az érdeklődésen: sikeres üz-
letek köttettek, vevő és eladó egy-
öntetű véleménye szerint rendsze-
resen lenne szükség az állatvá-
sárra, amelyet a szervezők meg is 
ígértek. A programhoz kapcsolódó-
an ötven rászoruló család kapott 
húsz előnevelt csirkét és hozzá tá-
pot, hogy ezzel segítsék a megél-
hetést és ösztönözzék az önfenn-
tartó életmódra a szegényebb sor-
súakat. A vállalkozók támogatásá-
val és az önkormányzati képviselők 
keretösszegükből történő hozzájá-

rulásával létrejött program ötletét 
a Minden gyerek lakjon jól! elneve-
zésű országos mozgalom adta.

– A fenntartható önellátásra 
irányuló lépéseink remélhetőleg 
összeállnak egy működő egysé-
ges rendszerré. Ennek kialakulása 
érdekében létrehoztunk egy szo-
ciális szövetkezetet is, illetve si-
keresen pályáztunk a fenntartha-
tóbb életmódot népszerűsítő pro-
jektre, mellyel lehetőségünk lesz 
a Környezetbarát, helyi élelmisze-
rek piacának fejlesztése elnevezé-
sű program végbevitelére a várpa-
lotai és a zirci térségben. Ennek 
keretében a bányamentő állomás 
épületében logisztikai központ ke-
rül kialakításra, az itt begyűjtött 
őstermelői zöldség-, gyümölcster-
mékek pedig a közétkeztetésbe és 
a vendéglátó egységekhez kerül-
nek. Egyszerű minősítéses rend-
szer kidolgozása, hosszabb távon 
gyümölcsfeldolgozó kialakítása, 

illetve a biogazdálkodás elindítá-
sa a célunk. Szintén a jövőre vo-
natkozó tervünk a szociális föld-
program, amely keretében hátrá-
nyos helyzetűeknek adunk lehető-
séget az önkormányzat földjeinek 
megművelésére – mondta az al-
polgármester.

A multinacionális kereskedelmi 
hálózatok betelepülése, az uniós 
szabályok rosszul értelmezett al-
kalmazása, az elmúlt két évtized 
szociálpolitikája nem kedvezett a 
kistermelőknek, sokan kényszerül-
tek feladni termelői tevékenysé-
güket, a családok nagy része sem 
tart már állatot, nem műveli kert-
jét. Várpalota ezzel szemben sze-
retné, hogy a vidék életképes-
ségének fenntartására irányuló, 
helyben megvalósuló és az önellá-
tást célzó élelmiszer-termelés el-
terjedjen, egy szebb és kiszámítha-
tóbb jövőt biztosítva váro sunknak.                          
   GÁGó

ÚjAbb lEhEtőségként Az állAttArtóknAk és A kErEskEdőknEk EgyAránt kiváló AlkAlmAt 
nyÚjtó állAtvásárt szErvEzEtt A tEmA hungáriA

Palotai tehetségek a színpadon
A Thuri György Gimnázi-

um, Szakközépiskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény 
minden évben megrendezi sike-
res zenei pályára lépő volt nö-
vendékei hangversenyét. Május 
6-án, a Nagy Gyula Galéria szín-
padán fellépett zeneművészeti 

szakközépiskolába járó, egye-
tem művészeti karán tanulmá-
nyait végző, illetve már diplo-
más volt zeneiskolai hallgató 
is. Várpalota büszkeségei is-
mét csodálatos koncerttel aján-
dékozták meg a hallgatóságot, 
a közönség soraiban megjelent 

Talabér Márta polgármester is. A 
volt növendékek: Juharos Bog-
lárka (zongora), Schnöller Hed-
vig (ének), Sanda Glória (fuvo-
la), Aigner Barbara (brácsa), Far-
kas Bence (zongora), Patonai Il-
dikó (szárnykürt), Németh Ákos 
(vadászkürt).

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

Megkérdeztük...
Kertészkedik-e?

Ivády Ferenc nyugdíjas
Van kertünk, egy itt a házunk-

nál, a Kálvárián, a másik Gárdony-
ban, de csak szőlő és gyümölcsfák, 
barack, meggy, alma van rajta. An-
nak idején zöldségfélét is termesz-
tettem, sárgarépát, petrezselymet, 
paradicsomot, paprikát, de azon a 
sziklás területen nem jött be. Külön 
kellett földet hordani rá, folyama-
tosan locsolni, így nem érte meg.

szalai laura energia-tanácsadó
Szüleimnek van kertje a Bögré-

ben, ők kertészkednek rajta. Gyü-
mölcsöt, szőlőt termelnek, és van 
egy kis veteményes, de a kedve-
zőtlen időjárás miatt sokszor nincs 
sok termés. Nekünk csak balkonláda 
van petúniával, ültettünk bele pet-
rezselymet és metélőhagymát is, 
amit a gyerekek szívesen fogyaszta-
nak frissen reggelihez, vacsorához.

Bognár István nyugdíjas
Kertészkedtem valamikor, négy 

éve hagytam abba. Nemsokára betöl-
töm a 71-et, már nem ment a munka. 
Pétfürdőn, a Micsurinban volt a kert. 
Szőlő, gyümölcs: alma, körte, több-
féle barack, cseresznye, meggy, szil-
va volt rajta. A család se tudott segí-
teni a kertészkedésben, így eladtam 
a földet. Most már csak unokázom, 
ez a legszebb munka.  O. s.
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Pápai látogatók 
a barokk világból

A pápai Esterházy kastély, és a 
valamikor itt működő múzeum, fő-
úri enteriőr 16 éve zárta be kapu-
it. Egy norvég projektnek köszön-
hetően sikerült felújítani a belső 
teret. A kastély megújult részét 
május 21-én nyitották meg a lá-
togatók előtt. Az ünnepség fényét 
a rengeteg korhű barokk ruhás 
résztvevő is emelte. A vendégek 
a mesés termekben bepillantást 
nyerhetnek a főúri élet hétköz-
napjaiba, múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokkal, korabeli játékokkal, 
főúri bállal, játékos versenyekkel 
várják az ifjabbakat is. 

Pápa város már hónapok óta 
propagálta az új kiállítást. Az 
utolsó héten, járva Veszprém me-
gyei városok utcáit, megszólítot-
ták a lakosokat. Balatonfüred, Ba-
latonalmádi és Ajka után ez tör-
tént Várpalotán is. A vár előtt, a 
Dísztéren, a Fő téren elhaladók 
meglepődve tekintettek fel a nem 
mindennapi látványosságra: dr. 
Áldozó Tamás, Pápa polgármestere 
vezetésével barokk ruhás hölgyek 
és urak sétáltak, és beszélgettek a 
járókelőkkel a megnyíló pápai kas-
télykiállításról.

FOtó: PINtér JózseF

Visszatekintett
a Vásárhelyi iskola

történelmi távlatokhoz mérten 
harminc év nem hosszú idő, de a 
Vásárhelyi tagiskola számára ma 
mégis jelentőségteljessé vált, 
hiszen idén ünnepli harminc-
éves fennállását. a jubileumi 
gála gazdag ünnepi műsora alka-
lom volt arra, hogy a tanárok és 
tanítványok többet mutathassa-
nak meg képességeikből, mint a 
hétköznapokban. 

A Jó Szerencsét Művelődé-
si Központban május 20-án meg-
tartott bensőséges ünnepi műsor 
kezdetén, tanulók által előadott 
gyönyörű angol keringőt követő-
en Némethné Csurgai Zsuzsanna 
tagintézményvezető köszöntöt-
te  az ünneplőket, a városvezetés 
részéről megjelent Katona Csaba 
alpolgármestert, volt tanárkollé-
gát, Máténé dr. Ignácz Anita Éva 
jegyzőt, volt tanítványt, Huszárné 
Bacsárdi Valériát, a humánerőfor-
rás-bizottság elnökét, volt tanít-
ványt, Kádár Istvánt, a körzet kép-
viselőjét, valamint az intézmény 
igazgatóját, Csőszné Rabóczky Ág-
nest. A gála során ünnepi beszédet 
mondott a tagintézményvezető, 

az igazgató, valamint Huszárné 
Bacsárdi Valéria, aki az első végzős 
osztály tagjaként emlékezett visz-
sza az iskolai évekre. Emellett az 
ünneplők külön örömére felolvas-
ták a jelenleg nem Magyarországon 
tartózkodó volt igazgató, Mészá-
ros Imréné üzenetét. Vannak olyan 
pedagógusok az iskolában, akik az 
intézmény alapítása óta itt taníta-
nak, őket az este folyamán kiemel-

ten is köszöntötte az iskolaveze-
tés, emléklappal jutalmazva.

A megjelent tanulók, tanárok, 
szülők, volt tanítványok megha-
tódva figyelték a kivetítőn a kép-
sorokat, amelyek a kezdetektől a 
jelenig mutatták be az iskola éle-
tének egy-egy szeletét. Ezt köve-
tően minden osztály megcsillan-
tott valamit tudásából, képessé-
géből, emellett tehetséges volt 
tanítványok is felléptek a műsor-
ban. Ének, hangszeres produkció, 
tánc, mese, novella, irodalmi mű-
sor szerepelt a palettán. A zárás 
méltó volt a jubileumhoz: közös 
éneklésre lépett fel a színpadra az 
ünneplők hosszú sora. 

FOtó: réDlI JózseF

A jubilEumi gálán mindEn osztály mEgCsillAntott vAlAmit tudásából, képEsségéből

A bArokk kori pompás ruházAtÚ hölgyEk és urAk méltán kEltEttEk nAgy fEltűnést

lOMtalaNí tÁsI  aKC Ió!
2011. május 30. (Családi házas övezet): Csernyei u., Budai Nagy A. u., Sörház u. 2011. május 31.: Vörösmarty u., Viola u., Krúdy Gy. u.. 
2011. június 1.: Bán Aladár u., Kismező u., Ney Dávid u., Resán M. u., Erkel F. u. 2011. június 2.: Keszi Balázs u., Kodály Z. u., Hermann O. u., Fay András út, 
Alkotmány–Toldi u., Tési út, Puskin u., Róbert K. u., Széphegyi u., Vasvári–Czóbel  u.  sarok. 2011. június 6.: Vasvári P. u., Vasvári–Nagy Gyula u. sarok, Mun-
kácsy M. u., Hegyalja u., Orgona u., Készenléti ltp., Ovit épület. 2011. június 7.: Radnóti M. u., Timföld u., Széchenyi u. 48-as u., Aradi u. 2011. június 8.: 
Polyán u., Mátrai u., Tomori köz, Károlyi u., Vajda J. u., Baglyasi u., Tompa M. u., Dózsa Gy. u., Gorkij u., Bercsényi u., Báthory u., Damjanich u.
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Francia delegáció városunkban
„Veszprém–anjou” együtt eu-
rópa sokszínűségéért kortárs 
művészeti kiállítás nyílt ti-
hanyban. az érkező francia de-
legáció Veszprém megyei tar-
tózkodása alatt látogatott el 
Várpalotára, ahol megtekintet-
ték a thuri-várat és a Várkerti 
Általános Iskolát talabér Márta 
polgármester vezetésével.

A kiállítás előzménye volt a 
2008-ban, Veszprémben megren-
dezésre került Cadre Noir – euró-
pai lovas akadémia – fotókiállítás, 
majd 2009-ben a Maine-et-Loire 
Megyei Önkormányzat szervezésé-
ben Angers-ban, a két megye kul-
turális együttműködésének kere-
tében létrejött, magyar és francia 
művészek munkáit felsorakoztató 
„Anjou–Hongrie”-kiállítás, melyet 
a Veszprém Megyei Önkormány-
zat részéről Talabér Márta alelnök 
nyitott meg. Még abban az évben 
megegyezés született a Veszprém 
megyei bemutatóról is. A most 
megrendezésre került kiállításon 
a kilenc francia művész mellett a 
Veszprémi Művész Céh 11 alkotója 

is bemutatkozott a tihanyi apát-
ság galériájában. 

A Maine-et-Loire önkormány-
zattal kialakult eredményes kap-
csolat gyümölcseként, Talabér 
Márta vezetésével a francia de-
legáció tagjai, Christian Rosello, 
a Maine-et-Loire Megye Ön-
kormányzata alelnöke, Michel 
Guillaneuf, az Európa Ház elnö-

ke, Jean-Pierre Arnaud, az Euró-
pa Ház tagja, a kiállítás francia 
kurátora és Françoise Arnaud, az 
Európa Ház tagja, valamint Maga-
si Anikó, a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat nemzetközi kapcso-
latok és protokollreferense má-
jus 12-én Várpalotára látogat-
tak. A polgármesteri hivatalban 
történt megbeszélésen felmerült 

a francia-magyar kiállítás város-
unkban történő bemutatásának 
lehetősége is. A vendégek nagy 
érdeklődéssel tekintették meg a 
felújítás alatt álló Thuri-várat, 
majd ellátogattak a francia cse-
rekapcsolat kiépítésén munkál-
kodó Várkerti Általános Iskola 
és Szakiskolába is. GÁGó aNIta

FOtó: PINtér lÁszló

Palotai szakképzősök Franciaországban
Cserekapcsolat útján gyűjthet-
nek tapasztalatot szakmai tanul-
mányaik terén, ismerkedhetnek a 
francia craon-i, valamint a várpa-
lotai szociális ellátórendszerrel 
az e területen tanuló szakiskolá-
sok. Városunkból a Várkerti szak-
iskola pályázott a leonardo-prog-
ram keretében megvalósítható 
cserelátogatásra. a programról és 
a szakiskoláról beszélgettünk.

– Craon francia településen mű-
ködik egy szociális gondozást ok-
tató szakképző intézmény, az MFR 
Lodoun, melyet egy országos háló-
zatba tartozó egyesület működtet. 
Az iskola kapcsolódva az Európai 
Bizottság Leonardo da Vinci elne-
vezésű, szakképzésben tapaszta-
latszerzésre lehetőséget adó prog-
ramjához, keresett hasonló szak-
területet oktató magyar iskolát. A 

szociális gondozó szakmát nem so-
kan tanítják hazánkban, így talált 
2010 nyarán szakiskolánkra Craon 
székesfehérvári származású képvi-
selője. Mindkét intézmény a Leo-
nardo-program keretében megpá-
lyázta saját országában a szakmai 
gyakorlatot – tájékoztatott dr. Do-
bos Tamás pedagógus, a pályázat 
készítője. 

Csőszné Rabóczky Ágnes igaz-
gató elmondta, hogy a cserekap-
csolat útján lehetőség adódik a 
craon-i szakoktatóknak és szakkép-
zős tanulóknak várpalotai oktatási 
és szociális intézményekben meg-
ismerni a helyi ellátórendszert, a 
várpalotai gyerekek pedig a francia 
városban szerezhetnek szakmai ta-
pasztalatot. A projekt előkészíté-
seként már történt látogatás mind-
két fél részéről. 2012 márciusában 
érkeznek a franciák, az ottani te-

lepülés pedig várhatóan a jövő év 
októberében fogadja a várkertis 
tanulókat három hétre. A projekt 
francia részről már elnyert, a vár-
palotai pályázat eredménye pedig 
május végére válik ismertté. 

– Szakiskolánkban a tanulói 
létszám 120 fő. A 9-10. osztályok 
mellett működik a szakképzés: leg-
népszerűbb a szociális gondozó és 
ápoló, de lehet kertész, valamint 
számítógép-szerelő és karbantartó 
szakképesítést szerezni. Felzárkóz-
tató képzésre (15. életév betölté-
se után nyolc osztályt nem végzet-
tek számára) és felnőttképzésre is 
lehetőség van nálunk. Iskolánkban 
mélyen túlmutatva a kizárólagos 
oktatás szintjén, közvetlen a kap-
csolat a pedagógusaink és tanuló-
ink között – ismertette a szakisko-
la működését Koncz Annamária in-
tézményegység-vezető. 

A szakma elsajátítása során 
gyakorlóhelyeken szerezhetnek ta-
pasztalatot a tanulók. A szociális 
gondozók és ápolók bölcsődében, 
óvodában, a Bartos általános isko-
lában és a peremartoni idősek ott-
honában vehetnek részt gyakorla-
ton. A kertésztanulók számára egy 
nagy, megújuló energiaforrások be-
mutatására is szolgáló tankert, a 
számítógép-szerelő szakosoknak 
pedig informatikaterem áll ren-
delkezésre. Mindezt pályázati for-
rás és szakképzési támogatások se-
gítségével működtetik. – Iskolánk 
1991-ben az akkori ifjúsági házban 
kezdte meg működését, Winkler 
Márton Szakiskola néven. A palotai 
néptanító szellemiségét ’96-ban a 
Várkerti Általános Iskolába települt 
szakiskola őrzi a mai napig, ame-
lyet nagyon fontosnak tartunk – 
emelte ki az igazgató asszony.

A frAnCiA dElEgáCió tAlAbér mártA polgármEstEr vEzEtésévEl ismErkEdEtt városunkkAl, értékEivEl
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XIV. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI KORTÁRS ÖSSZMÛVÉSZETI TALÁLKOZÓ
a SÉD Filmszínházban, a Városi Mûvelõdési Központban, az inotai RETRO Színházban

és Veszprém utcáin, terein
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Fotó: Keleti Éva

VESZPRÉM, 2011. május 25–28.

Felelôs kiadó: Vándorfi László

PANNON VÁRSZÍNHÁZ

A TÁNC

Dátum Idõpont Helyszín Együttes Elõadás címe

Május 25. 16.30 Belváros Veszprém városi Fesztivál felvonulás

szerda és megyei táncegyüttesek

17.00 SÉD Filmszínház fõbejárata elõtt Veszprém városi Táncbemutatók

és megyei táncegyüttesek

18.00 Városi Mûvelõdési Központ Magyar Táncmûvészeti Balettgála klasszikus és

Fõiskola nyitógálája kortárs alkotásokból

19.00 SÉD Filmszínház színházterme Forte Társulat Samuel Beckett:

Godot-ra várva

21.30 Városi Mûvelõdési Központ Badora Társulat Valami a semmiben

Május 26. 18.00 RETRO Színház Inota Duna Táncmûhely Himnusz

csütörtök 20.00 Városi Mûvelõdési Központ Közép-Európa Táncszínház Visszavonhatatlan

22.00 SÉD Filmszínház színházterme Gold Bea - Méhes Csaba Vég veled

Május 27. 17.30 RETRO Színház Inota La Dance Company Szerelmi rapszódia

péntek 20.00 Városi Mûvelõdési Központ Tünet Együttes Véletlen

22.00 SÉD Filmszínház színházterme Duda Éva Társulat Stop’n go

Május 28. 18.00 SÉD Filmszínház színházterme Fehér Ferenc Tao Te

szombat 19.00 SÉD Filmszínház elõcsarnoka Mi az ábra? Koncert

19.30 SÉD Filmszínház színházterme Ünnepélyes eredményhirdetés

A FESZTIVÁL KIEMELT TÁMOGATÓI:                                                                 ,                  ,

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Paksi Atomerõmû Zrt., Continental Teves Magyarország Kft., Vemév-Szer Kft., Euronics

TÁMOGATÓK: BALLUFF ELEKTRONIKA KFT., INFORNAX COMPUTER, TERMELÉS LOGISTIC CENTRUM KFT., GIZELLA HOTEL ÉS ÉTTEREM, HOTEL VESZPRÉM, ÓVÁROS ÉTTEREM,
ANDROMEDA TRAVEL, TRADEORG KFT., BERILL REKLÁMSTÚDIÓ

MÉDIATÁMOGATÓK: , VESZPRÉMI 7NAP, VESZPRÉM TV, REGINA TV, VESZPRÉMI EST, 
KLUBRÁDIÓ, BALATON.HU ZRT., SZÍNES RTV, BALATON.VEHIR.HU, TÁNCKRITIKA.HU

Jegyiroda: Veszprém, Rákóczi u. 5. Tel.: 88/563-200, 30/396-33-98 • E-mail: pannonjegy@infornax.hu • www.pannonvarszinhaz.hu
Jegyvásárlás:  www.ticketportal.hu                          •  www.atancfesztivalja.hu

Jegyek 1.500 és 2.000 forintos áron kaphatók. A bérlet ára: 7.000 Ft

a tánc fesztiválja – a retróban is!
Immáron 14. alkalommal rende-
zi meg a Pannon Várszínház az 
országos és nemzetközi kortárs 
összművészeti találkozót, a tánc 
fesztiválját. Négy napon át, má-
jus  25-étől 28-áig kilenc kor-
társ táncbemutatót, valamint 
fotókiállításokat láthat a kö-
zönség több helyszínen Veszp-
rémben, de az inotai retróban is 
bemutatásra kerül két mű. 

 Az összművészeti találkozón 
ez alkalommal is a kortárs tánc-
szakma krémje képviselteti ma-
gát. Színpadra lép a Tünet Együt-
tes, a Közép-Európa Táncszínház, 
Ladányi Andrea és társulata, a Du-
na Táncműhely, a KET, a Duda Éva 
Társulat, Gold Bea és Méhes Csaba 
formációja, valamint Fehér Ferenc. 
A fesztivál nyitónapján Veszprém 
belvárosának utcáin vonulnak vé-
gig a táncosok, majd az első na-
pon a Séd Filmszínház előtti téren 

fellépnek a Veszprém városi, illet-
ve Veszprém megyei táncegyütte-
sek. Este 6 órától a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola gálaműsora 
nyitja meg a fesztivált. A záróna-

pon a gálaestet megelőzően Fe-
hér Ferenc Tao-Te című művét lát-
hatja a fesztiválozó közönség. A 
performance, amely az idei feszti-
vál utolsó versenyszáma, a tavalyi 

év legjobbnak ítélt koreográfiája. 
2010-ben Fehér Ferenc a Trafo-
díjat és a Lábán Rudolf-díjat is át-
vehette munkájáért. Május 28-án 
este fél 8-tól ünnepélyes keretek 
között adják át a fesztivál díjait, 
kitüntetéseit. Az inotai  Retróban 
május 26-án  a Duna Táncműhely 
a Himnusz, 27-én a  La Dance 
Company Szerelmi rapszódia című 
produkcióval mutatkozik be. 

A tánc valóban örömeink meg-
jelenési formája? Mi történik ve-
lünk, ha a himnuszaink kiürülnek, 
a tánc forrásai elapadnak, az ün-
nepek jelentőségüket vesztik? 
Ezeket a kérdéseket járja körül a 
Duna Táncműhely előadása.

Ladányi társulata előadásának 
fő szervező elve a liszti zene lesz, 
de a kötött, leírt, klasszikus zenei 
formába innovatív, kortárs zenei 
megoldások, napjaink elektroni-
kus zenei eszközei és improvizáci-
ós technikák is beleépülnek. 

lAdányi AndrEA társulAtánAk ElőAdásából
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Programajánlók, közérdekû információk
HeMO
Várpalota, Mandulás
június 10-ig – Az Alsóörsi Festő Egyesület 

tagjainak Táj és az ember környezete  cí-
mű kiállítása.

június 5-ig Várpalotai hősök – helytörténeti 
kiállítás a honvédelem napja alkalmából

KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
27-én 17 órakor Nők az Európai Unióban 

címmel Herczog Edit európai parlamenti 
képviselő tart előadást.

I. és II. VIlÁGHÁBOrÚs eMléKMû
Várpalota, Thuri tér
29-én 11 órakor magyar hõsök napja – ün-

nepi mûsor és koszorúzás
zICHY-KastélY – trIaNON MÚzeuM 
Várpalota, Kastélydomb, Gróf Apponyi Al-

bert liget 1.
4-én 17 órakor Trianon-gyászünnepség
INOtaI taGIsKOla 
Inota, Készenléti lakótelep
28-án 14 óra Nyitott iskola a volt tanítvá-

nyoknak 
tesCO ParKOló 
2-án 11 órától 16 óráig I. Tesco bűn-, bal-

eset- és tűzmegelőzési Nap – Együtt a 
közösségért

BéKe MűVelőDésI HÁz
Inota, Radnóti utca
28-án 16 óra Iskolatörténeti kiállítás és 

jubileumi gála, 19 óra Jubileumi retró-
parti

CserI erDő
9–12-ig Pannónia fesztivál
szeNt DONÁt-KÁPOlNa
31-én, kedden 16 órakor a Városszépítő 

és -Védő Egyesület helytörténeti sétá-
ja a loncsosi Szent Donát-kápolnához, 
a helyet bemutatja Lichtneckert András 
levéltáros

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
28-án 15 óra Grisa-kupa, kosárlabda-em-

léktorna
VBsK sPOrtteleP
Várpalota, Bányabekötő út
28-án 17 óra VBSK–Kőszeg bajnoki labdarú-

gó-mérkőzés
29-én 10 óra JÁÉV SE-Balatonszőlős női 

labdarúgó-mérkőzés

Hozzávalók: 1 db nagy fej 
hagyma, 20 dkg szalámi vagy kol-
bászhús, 20 dkg szalonna, 10 db 
zsemle, 4 db tojás, só, majoránna, 
liszt, tej

Elkészítés: Vágjuk apróra a 
hagymát, a szalonnát, a szalámit 
vagy kolbászhúst, egy serpenyő-
ben pirítsuk meg, és tegyük félre 
hűlni. Vágjuk köröm nagyságúra a 

zsemléket egy tálba, majd üssük 
rá a tojásokat, és keverjük hozzá 
a húsos-hagymás keveréket.

Gyúrjuk össze, ha szükséges, 
akkor adhatunk hozzá lisztet és 
tejet. Formázható masszának kell 
lennie! Tíz percig állni hagyjuk, 
majd gombócokat formázunk be-
lőle és forrásban lévő vízben fél 
óra alatt kifőzzük. Főtt savanyú 
káposztával kiváló főétel.

– Mama, mondtam, ne beszéljen magában, mert aztán nem fogja 
tudni, kitől hallotta azt a sok hülyeséget!

10 éves érettségi találkozó: a Vörös Bikába menjünk, ott nagy mellű 
csajok a pincérlányok... 20 éves érettségi tali: a Vörös Bikába men-
jünk, ott mindig hideg a sör... 30 éves tali: a Vörös Bikába menjünk, 
oda fel lehet menni tolókocsival is... 40 éves tali: a Vörös Bikába 
menjünk, ott még soha nem voltunk...

recept(t)úra

Humorzsák

tiroli szalonnás gombóc

Május 25–28.:
A Tánc feszTiváljA

május 26-án 18 órakor Duna Táncműhely: Himnusz,
27-én 17.30-kor La Dance Company: Szerelmi rapszódia

Városi Gyermeknap proGram
2011. május 29.

10:00 óra – Crsytal Fitness SE bemutatója, 10:30 óra – Hrisafis Gábor akrobata műsora, 
11:00 óra – Mézengúzok Gyermekzenekar műsora, 11:30 óra – Vásárhelyi András Álta-
lános Iskola bábcsoportjának előadása, 12:00 óra – Black Diamond Mazsorettcsoport 
bemutatója, 12:30 óra – Karaoke Sevinger Piroskával, 13:15 óra – Aerofit Aerobik 
csoport műsora, 13:45 óra – Benjamin Michael Burges gitáros – énekes műsora, 
14:00 óra – Queen Dance TSE showtánc bemutatója, 14:30 óra – Cserregő 
Néptáncegyüttes műsora, 15:00 óra – RI-SZA Dance Club bemutatója és interak-
tív táncháza, 15:40 óra – Ramazuri Bábszínház „Kelekótya kiskakas” című előadása, 
16:30 óra – Sztárvendég: JOSH és JUTTA, 17:15 óra – DSE Unió Fitness csapatá-
nak bemutatója, 17:30 óra – Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola 
A rátóti csikótojás című előadása, 18:00 óra - Marathon Tömegsport és Környezetvé-
dő Egyesület Kutyás Szakosztályának bemutatója, 18:30 óra - „Az én Thury-váram” 
elnevezésű rajzpályázat eredményhirdetése, 18:45 óra – Atilla Harcosai Várpalotai 
Barantások hagyományőrző bemutatója 
A nAp folyAmán: Steixner István hagyományőrző bőrdíszműves irányításával 
bőrtárgyak készítése • Nagycsaládos Egyesület játszóháza, arcfestés • Tóthné 
Simon Mariann segítségével kézműves tevékenységek • Gyermekek Sportjáért 
Egyesület sportvetélkedője Sziliné Pápai Gyöngyi vezetésével • Veszprémi Állatvédő 
Egyesület és kutyáik bemutatkozása • Écska bábkészítő interaktív foglalkozása • Vakok 
és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete Várpalotai Kistérségi Csoport interaktív 
foglalkozása • Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány lovasbemuta-
tója • Ajándék lufi és csokoládé a Gyermekjóléti Szolgálat jóvoltából • L. Stelkovics Ilona 
manózene foglalkozása • Várpalotai Diabétesz Klub ingyenes vércukor- és vérnyomás-
mérése • Emberke Egyesület interaktív játszóháza, arcfestés • Körhinta, kürtöskalács, 
vattacukor, büfé.

Gyermeknap a rákóczi telepi taGiskolában 
május 27-ÉN, PÉNTEKEN 13.30 ÓRáTÓL!

Arcfestés, ajándékok készítése, ügyességi pálya – gokart, kerékpár, sportjátékok, asz-
faltrajzok készítése. Lángos, üdítő fogyasztható! 16 órától zenél a Mézengúz együttes.

Gyermeknap az inotai kÖzÖssÉGi Házban 
május 29-ÉN 10.00–16.00-IG

10 óra aszfaltrajzverseny, 11 óra gyermeknapi zene-bona, színházikó társulat, interaktív 
zenés műsor, 13 óra látványos bemutató,  „a koreai önvédelem művészete”, játszóház

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt a 2011.  június 4-én 14 órától 
megrendezésre kerülő 

trianoni megemlékezésre, 
melynek helyszíne a Trianon Múzeum.

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet...” Palotai turul társaság
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egy cseppnyi magyar sziget
Igen, tavaly egy nap alatt be-
népesült az erdő. szorgos kis 
gyerekkezek kezdték el építeni 
a szállásukként szolgáló három 
jurta sátrat, s közben megtanul-
ták mi az a keregje, tündök, is-
tenfa, lélek kötél stb. a gyere-
kek minden reggel 7-kor az ostor 
kemény pattogására ugrottak ki 
a hálózsákból, és a tisztálkodás, 
finom reggeli után, a közben be-
érkező napközis gyerekekkel 
együtt futó és erőnléti edzések-
kel köszöntötték a napot.

Ezután tízórai, technikai edzés 
és ebéd következett. Az ebéd 
után pihenésképp előadások (ro-
vásírás, gyógynövényismeret), 
kézműves foglalkozások (bőrözés, 
nyílvesszőkészítés), táncház volt 
a program. Délután menet-, ala-
ki gyakorlatok, erőnléti, techni-
kai, koordinációs, készségfejlesz-
tő edzések váltogatták egymást, 
a szünetben uzsonnával. Este leg-
többször tábortűznél, szalonnát 
sütve pihenhették ki a napi fá-
radalmakat ősi regős dallamokat 
vagy népdalokat énekelve, verse-
ket hallgatva. És ekkor még nem 
ért véget a nap, hiszen a tábort 
őrizni kellett reggelig, melyet pá-
rokban, kétórás váltásokban vé-
geztek a gyerekek.

Kiemelendő nagy élményt 
nyújtott a gyerekeknek a Mátyás-
napokon való részvételi lehető-
ség. Az első napon a felvonulá-
son vehettek részt: egyedüli szer-
vezetként képviselve Várpalotát, 

egyenpólóban, lépéstartásban, 
zászlókkal követve a 16 barantás 
ostormenetét, váltottak ki nagy 
tetszést és elismerést a gyere-
kek. A második napon egy igazi 
barantabemutatón szerepelhettek, 
a legügyesebbek egyéni lehetősé-
get is kaptak a megmutatkozás-
ra. A bemutató után lovas szeke-
rek várták a gyerekeket, és vitték 
ki a Cseri-erdőbe, ahol egész este 
lovagolhattak, szekerezhettek. A 
tábor zárásaként tesztet írtak, és 
bemutatót tartottak a szüleiknek 
az egy hét alatt szerzett tudásuk-

ból. A táborban 33 gyermek vett 
részt állandó jelleggel, akik java 
része Várpalotáról és Pétfürdőről 
érkezett, de volt gyermek Zircről, 
Magyaralmásról és Budapestről is. 
Az idei táborról már Székesfehér-
várról is érdeklődnek. A táborélet 
napi programjainak kialakításához 
Veszprémből és Zircről fogadtak 

segítő barantásokat, Budapestről 
a tábort megtekinteni kívánó ven-
dégeket. 

A tábor sikerességét és közös-
ségalkotó erejét a csillogó szemű 
gyerekek és a hálás szülőkön túl 
talán a legjobban az mutatja, hogy 
a gyerekek mintegy 80%-a máig a 
barantás szervezettel van, látogat-
ja edzéseiket, részt vesz program-
jaikon és nem utolsó sorban várja a 
következő barantatábort!

A tavalyi mérce magas, a gaz-
dasági körülmények sokkal nehe-
zebbek. A gyerekek által fizetett 
részvételi díjat mégis úgy állapí-
tották meg, hogy elérhető, kifi-
zethető legyen. A tábort az idén 
is a cseri kis erdei tisztáson ter-
vezik megtartani, hasonló infrast-
ruktúrával, programokkal, napi-
renddel. Ami újdonság lehet, az a 
Szindbád Nonprofit Kft.-vel közö-
sen tervezett vitézlő oskola kiala-
kítása a vár mellett a Reneszánsz 

napokhoz kapcsolódva, amikor is 
betelepülne a tábor a vár mellé, 
és a napi programokat, edzéseket 
ott tartanák meg, mintegy élővé 
varázsolva a várat. A városunkba 
látogatók, legalább 40-50 fő nem 
képzetlen statisztát, hanem fegy-
verforgatásban jártas gyermeket 
és felnőttet láthatna!

Az egyesület alapelve, hogy 
harcművészetekkel csak az fog-
lakozhat sikeresen, aki életmód-
szerűen éli meg az azt megalko-
tó nemzet hétköznapjait. Ehhez 
nyújt segítséget a tábor. Kiszakít-
va a gyerekeket a hétköznapokból 
egy cseppnyi magyar szigetet va-
rázsolva, ismerjék meg régi népi 
játékainkat, táncainkat, énekein-
ket, és nem utolsó sorban az év-
századok, évezredek alatt kikris-
tályosodott harci mozgásanyagot, 
letisztult, tökéletesedett fegyver-
arzenált.

FOtó: réDlI JózseF 

tAnulhAtnAk vitézségEt...

...mEgtApAsztAlhAtják A mAgyAr hAgyományonyokAt... ...szErEzhEtnEk közösségi élményt

2. Baranta tábor

Várunk minden általános és középiskolás korú gyermeket 
napközis, illetve bentlakásos táborozásra. Szállás jurtákban. 
Napi három-illetve ötszöri étkezést a helyszínen biztosítunk.

Bot, szablya, karikás ostor, csatakereszt, puszta 
kezes harci technikák, népi játékok, néptánc, 

rovásírás, szerves magyar mûveltség oktatása.
Ár: napközis tábor: 15 000 Ft, bentlakásos: 20 000 Ft

Érdeklődni: Kiss György 30/2043339, Lukács Péter 30/5221371, 
Leszkovánné Szőke Veronika 20/8245886.

Baranta edzések 7–90 éves korig minden kedden 17.00–19.00-ig 
és szombaton 9.00–11.00-ig

2011. 
augusztus 
8–14-ig

Várpalotán, 
a cseri 

parkerdő ben
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Gyalogosgázolás a belvárosban
Személyi sérüléses közlekedési baleset történt május 13-án nyolc 

óra után néhány perccel. A Szabadság tér irányából közlekedő kocsi 72 
éves vezetője a Skála előtt lévő zebrát ugyan lassan közelítette meg, 
de későn észlelte az úttestre lépő 77 éves hölgyet, akit figyelmetlen-
sége miatt elütött. Az esetkocsi a súlyos sérültet – végtagtöréssel, 
medence- és mellkaszúzódással – szállította a veszprémi kórházba. 

régi trükk, de még ma is bedőlnek neki
Csalás miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen egy 37 éves vár-

palotai lakos feljelentése alapján. A sértettet május 15-én mobilon 
hívta egy határozottnak tűnő férfi, azzal az ürüggyel, hogy egy te-
lefonszolgáltató nyereményjátékán 350 000 forintot nyert, melynek 
átvételéhez három darab háromezer forintos feltöltőkártyát kell rö-
vid időn belül vásárolnia, majd egy újabb telefonhívás alkalmával an-
nak azonosító számait bediktálnia. A sértett a nagy nyeremény re-
ményében a legközelebbi benzinkúthoz sietett, hogy megvásárolja 
a feltöltőkártyákat. Mivel ott csak ötezer forintos kártyák voltak, a 
hölgy két kártyát vett. A sorszámainak bediktálását követően a tele-
fonáló szerint az egyik kártya hibás volt, ezért sértett újabb kártyát 
vett. A sértett nem gondolta, hogy csalás áldozatává vált, csupán ak-
kor kezdett gyanakodni, amikor az elkövető által ígért időben a nyere-
ményt szállító futár nem érkezett meg. 

Idős nőt vonszolt magával a busz
A tési-dombi buszmegállóban történt közlekedési balesethez riasz-

tották a mentőszolgálat munkatársait és a járőröket május 10-én kora 
délután. A 78 éves várpalotai hölgy a helyi járatos buszról a kapasz-
kodót használva szállt le, amikor a sofőr – feltételezve, hogy az utas 
már leszállt – becsukta az ajtót és elindult. Az idős hölgy azonban még 
fogta a kapaszkodót, az ajtó odacsukta a kezét és nem tudta kihúz-
ni onnan. A buszon egy férfi figyelt fel a történtekre és kiabálásával 
igyekezett mielőbb értesíteni az autóbusz vezetőjét, aki addigra már 
mintegy másfél métert haladt a busszal az idős nőt magával vonszolva. 
A gyors segítségnek köszönhetően a sofőr a buszt megállította, így a 
sértett a jobb kezén és térdén szerzett könnyebb sérülésekkel megúsz-
ta a balesetet. A járművezető ellen szabálysértési eljárás indult. 

spórolásból magánokirat-hamisítás
Hamisított bérletet adott át a jegyellenőrnek egy fiatal fiú május 

12-én 11 órakor a Balatonfűzfő–Várpalota között közlekedő autóbu-
szon. A bérlet ellenőrzésekor a Volán alkalmazottja arra lett figyelmes, 
hogy az érvényességi időt tollal módosították, a dátumot meghami-
sították. Az ellenőr értesítette telefonon a rendőrkapitányság ügye-
letét, így a járőrök a Szabadság térre érkező járatról leszálló 17 éves 
peremartoni fiút már várták. A várpalotai szakközépiskola tanulója a 
kihallgatás során elismerte, hogy az április 16-ig érvényes bérletje-
gyét ő javította át tollal, gondolva, hogy így ugyanolyan jogosultság-
gal rendelkezik az utazáshoz, mint amikor érvényes bérlettel rendelke-
zett. A fiú ellen magánokirat-hamisítás miatt indult eljárás, és nyolc-
ezer forint pótdíjat kellett fizetnie.

Otthon érezte magát a hajléktalan
Egy várpalotai nő kért rendőri segítséget múlt héten a „lakótársa” 

viselkedése miatt. Korábban megsajnált és fedelet nyújtott a pincéjé-
ben a román állampolgár számára, de agresszív viselkedése miatt meg 
akart tőle szabadulni. A férfi felszólításra sem hagyta el az épületet, 
így rendőrt hívott a tulajdonos. A román állampolgár támadólag lépett 
fel befogadójával szemben, ezért rendőri közbeavatkozás és kényszer-
intézkedés vált szükségessé. Ellene szabálysértési eljárás indult.

 KIs JózseF BalÁzs

rendőrségi hírek

Amit Ön márványból, gránitból elképzel, 
mi megvalósítjuk!

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!

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

Várpalotai üzletünk megnyílt!

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
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ötvEnöt évEs osztálytAlálkozórA kErült sor A várkErti áltAlános iskolábAn minAp. 
1948-bAn léptE át A vár mEllEtti, Akkori állAmi áltAlános iskolA kApuit 64 kis-
diák, Akik közül már sokAn őszülő hAlántékkAl kErEsték fEl Az Egykori AlmA mAtErt. 
1948-bAn A diákok két osztálybAn kEzdték mEg tAnulmányAikAt, bArtos sándor és 
dArnAi ArAnkA osztályfőnökök irányításA AlAtt. 

Ötvenöt éves osztálytalálkozó Nepomuki-napokkal 
ünnepeltek

Városunk római katolikus egyházi 
fenntartású általános iskolája min-
den tanév vége felé megtartja isko-
lai ünnepi alkalmát, a Nepomuki-
napok elnevezésű rendezvénysoro-
zatot, amely izgalmas programok-
kal várja a tanuló ifjúságot. az idei 
a hetedik alkalom volt, mely május 
11–13-ig tartott.

Mivel a testi-lelki egészség igen 
fontos érték az ember számára, az 
első nap délelőttje ennek jegyében 
telt, délután pedig Ignácz Adrienn 
pszichológiai előadásában beszélt a 
felnőttek számára a tanulási nehéz-
ségekről. Kiállítás is megrendezés-
re került Farkas István művésztanár, 
valamint két volt tanítvány alkotá-
saiból, melyet Horváthné dr. Csomó 
Orsolya, a Szindbád Nonprofit Kft. 
igazgatója nyitott meg. A követke-
ző nap a zenéről szólt, egyházmegyei 
kórustalálkozót szervezett az iskola a 
templomban öt kórus részvételével.

A rendezvénysorozat fő napja a 
péntek volt. Ekkor ünnepi szentmi-
sével adtak hálát Nepomuki Szent 
János, az iskola védőszentje tiszte-
letére. A délelőtt folyamán az isko-
lában baranta- és karatebemutató 
színesítette az ünnepet, majd 
szentleckefelolvasó- és különféle 
tanulmányi, valamint játékos csa-
patversenyeken mérték össze ere-
jüket, tudásukat és ügyességüket a 
gyerekek. A délután folyamán a Jó 
Szerencsét Művelődési Központban 
megtartott ünnepi gála koronázta 
meg a Nepomuki napokat, melyen 
Jánosiné Bőle Andrea igazgató, 
valamint Márfi Gyula veszprémi ér-
sek köszöntötte a megjelenteket. A 
gálaműsor a tanulók zenés-táncos 
fellépései mellett a Rátóti csikóto-
jásról szóló dicséretesen humoros 
színdarabot és elsősorban a lelket 
megérintő, Assziszi Szent Ferenc 
életét bemutató gyönyörű zenés 
előadást is tartalmazott

 Még több képpel: 

 www.varpalotai.hu 

Civilek fája díszíti a thuri teret
az öt éve megrendezett program 
már hagyomány, várt esemény, 
jubileum. a Várpalota és Kis-
térsége Civilek szövetsége eny-
nyi ideje alakult, és tartja meg 
azóta minden év májusában a 
nagyszabású civil napot. a thuri 
tér szolgált helyszínül idén a 
sátrakba kitelepült civil szerve-
zeteknek és a színpadnak, mely 
deszkái egész nap élvezhették a 
táncos talpakat.

A civil szövetség idén, a május 
21-én megtartott civil napon is 
törekedett az újításra, most két-
naposra gazdagítva a programot 
és növelve a megjelent civil szer-
vezetek számát, hiszen Egerből, 
Veszprémből és Balatonfűzfőről is 
érkeztek civil képviselők. A pén-
teki napon egy rendhagyó civil 
fórum keretén belül a helyiek és 
a vendégek kötetlen beszélgetés 
formájában osztották meg tapasz-

talataikat a civil élet kapcsán. A 
hasznos kerekasztal hagyomány-
teremtő szándékkal került meg-
rendezésre.

A szombati nap szereplőiként 
összességében 33 szervezet mu-
tatkozott be a sátrakban, színpa-
don, egyéb program során. A cso-
portok különféle tevékenységét 
ismerhették meg a kitelepült ci-

vilek és az érdeklődő városlakók 
a felállított sátraknál. A színpa-
don és a tér egyéb részein a ha-
gyományos, Civil háztól induló 
felvonulást követően megkezdőd-
tek a különböző bemutatók, mű-
sorok, sportprogramok. Kerékpár-
túra, -verseny, kutyás bemutató, 
vetélkedő a Trianon Múzeumban, 

barantabemutató, futóverseny, 
borkóstolás, zenekarok, népdalo-
sok, tánccsoportok fellépései szí-
nesítették a napot. Újabb hagyo-
mányteremtő szándékkal a civilek 
közösen ültettek egy fát a tér kö-
zepén, rajta a jelen lévő szerveze-
tek neveit tartalmazó szalaggal.

FOtó: réDlI JózseF

A Civil nApon A város AprAjA-nAgyjA mEgmutAttA tudását

vEtélkEdő A triAnon mÚzEumbAn
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F e l H í V Á s 
várakozásra jogosító engedélyek lejártáról és igényléséről. A vá-
rakozási engedélyhez kötött parkolóhelyekre szóló parkolókártyák 
érvényességi ideje 2011. június 30-ával lejár.

A 2011. július 1–2012. június 30-ig, 1 évre szóló parkolókártyák a 
polgármesteri hivatal 17. számú ügyfélszolgálati irodájában igé-
nyelhetők:

Hétfőn, csütörtökön 9.00–11.00 óráig és 13.00–15.00 óráig
Kedden: 9.00–11.00 óráig
szerdán: 9.00–11.00 óráig és 13.00–16.00 óráig
Pénteken: 9.00–11.00 óráig

Időpontfoglalás is lehetséges személyesen vagy vezetékes telefo-
non: 88/592-679, interneten: www.varpalota.hu/ügyfélszolgálati 
és okmányiroda időpontfoglalás. A parkolókártya átvételekor fize-
tendő költségtérítés összege 1500 Ft, mely postai csekk befizeté-
sével teljesíthető. Az önkormányzati rendelet betartását a közte-
rület-felügyelet fokozottan ellenőrzi. Várpalotán várakozási enge-
délyez kötött parkolóhelyek a következők:

Honvéd u. 4–14., Bakony u. 8–14., Árpád u. 2–8., Felsőinkám 
u. 2–12. és 1–17. számú társasházak előtti várakozásra kijelölt 
területek.

Tavasziné Engi Marianna
ügyfélszolgálati- és okmányiroda-vezető

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

a Mikulásgyár idén nyáron is 
üzemel. a legnagyobb nyári ese-
ményét Várpalotán tartja, a Pan-
nónia fesztiválon, ahol elsősor-
ban élelmiszert, ruhát gyűjt a rá-
szorulóknak. 

Idén már nyáron is dolgozni fog 
a Mikulásgyár, még pedig itt a me-
gyében.  A munkához váro sunkból is 
keresik az önkénteseket. Most nyá-
ron elsősorban tartós élelmiszert és 
ruhákat gyűjtenek azoknak, akiket 
az árvíz és a belvíz fenyeget.

A nyári Mikulásgyár elsőként 
a várpalotai Pannónia fesztiválon 
lesz jelen. A június 9-e és 13-a kö-
zött zajló eseményen elsősorban a 
fiatalabb generációhoz tartozókat 
szeretnék rávenni arra, hogy ve-
gyék ők is komolyan az önkéntes 
munka fontosságát. A terv az, hogy 

aki segíteni akar, hagyja ott egy-
egy ruhadarabját, amelyet tisztí-
tás után a rászorulók kapnak majd 
meg. Mint azt Zsolnai Endre, a Mi-
kulásgyár fő szervezője elmondta: 
szeretnék, ha idén a városból is 
sok fiatal érkezne önkéntes mun-
kára. Szerinte „az önkéntesség az 
EU egyik alapelve, hozzájárul a de-
mokrácia fejlődéséhez, mindemel-
lett az önkéntes tevékenységek 
fejlesztik a szociális készségeket és 
kompetenciákat, segítik a társadal-
mi szolidaritást. Ha valaki azt sze-
retné, hogy a fiatalok is komolyan 
vegyék ezeket az értékeket, akkor 
olyan helyen kell példát mutat-
nunk, ahol ők is nagyszámban jelen 
vannak. Nyáron pedig erre legjobb 
helyszín egy komoly hagyományok-
kal rendelkező fesztivál” –  mondta  
a Mikulásgyár főszervezője.

Önkénteseket keres 
 a Mikulásgyár!

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

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

Nyitva tartás: H-Cs: 8.30-15.00, P: 8.30-12.00, Sz-V: Zárva

0–24 órás szállítási ügyelet telefonszáma:
06 (30) 385-6206
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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: június 4., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

ÜVEGEZÉS
Kovács György üveges és képkeretező

8100 Várpalota, Marx u. 2.

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

Általános iskolások

korrepetálása 
angol nyelvbôl

középfokú nyelvvizsgával, 
kedvezô áron!

30/259-8242

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
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.

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

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

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

Berhida Ősi úton kétszintes gazdasági 
épület jó karban ipari árammal, vízzel 
kordonos szőlővel, gyümölcsfákkal el-
adó. Iár: 3,5 M Ft. 30/307-5553

eladó 2278 nm-es kordonos és hagyomá-
nyos művelésű szőlő pincével Berhidán. 
Villany, víz van. 30/255-6813.

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: 06/20/289-4079
Készítesse el honlapját  kedvező áron! 

30/259-8242
Heti takarítást vállalok. 20/508-4877
Javításra szoruló női kerékpár, tv 37cm-s 

képátlójú, mobil Panasonic típ., gő-
zölős vasaló, tologatós szőnyegseprő. 
88/746-217

sírkőtisztítás! Sírkövek gondozása, imp-
regnálás garanciával, ingyenes álla-
potfelméréssel, kedvező áron. 20/946-
8600

acélcsarnokot (bontottat) vásárolnék. 
30/259-8142

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

A lap legközelebb
június 9-én  
jelenik meg.

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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Nyolcadikként zártak
A bajnokság utolsó fordulójá-

ban a kieséstől fenyegetett PLER 
II. otthonában elszenvedett vere-
séget (PLER II.–VBSK 34:27) köve-
tően az őszi tizenegyedik helyhez 
képest három helyet előre lépve 

a Bányász a 8. helyen végzett a 
tabellán. Az ifjúsági mérkőzésen: 
PLER II.–VBSK 31:22. A VBSK if-
júsági együttese a 7. helyen vég-
zett, 11 győzelem és 13 vereség-
gel 22 pontot gyűjtve.

a férfi kézilabda NB I/B Nyugati csoportjának végeredménye
  1. Tatai HAC 24 19 0 5  38
  2. AXA Váci KSE-Taxi 2000 24 17 0 7  34
  3. FAB ETO Győr 24 16 1 7  33
  4. Komlói BSK-Tom Trans 24 15 1 8  31
  5. Százhalombattai KE 24 14 0 10 28
  6. Tököl KSK 24 12 1 11 25
  7. Alba Regia KSE 24 10 2 12 22
  8. Várpalotai Bányász sK 24 9 3 12 21
  9. Le Belier KK Ajka 24 10 0 14 20
10. PLER II. KC 24 9 2 13 20
11. Szentendre KC 24 8 3 13 19
12. Rinyamenti KC 24 9 1 14 19
13. Kalocsai KC 24 1 0 23  2
14. Dunaferr  II. visszalépett, eredményeit törölték

Fölényes siker a visszavágón
sárbogárd KC–Várpalota KC 74:72

A VKC legjobb pontszerzői: 
Molnár 30/6, Bátor 15/3.

A két csapat párharca azt volt 
hivatott eldönteni, hogy a Fe-
jér megyei bajnokság záróese-
ményén, a június 4-én Székesfe-
hérváron megrendezésre kerülő 
helyosztó tornán melyik együt-
tes játszhat az ötödik helyért. A 
Várpalota jól kezdte a mérkőzést, 
annak ellenére, hogy ellenfelük a 
bajnoksághoz képest extra dobó-
formában volt. Sajnos azonban, 
mint már annyiszor, a véghajrában 
alulmaradtak.

Várpalota KC–sárbogárd KC   76:56
VKC: Valkó 5, Perger 2, Hosszú 

4, Bátor 11, Daruság 11, Rácz 10, 
Fodor 8, Bacsárdi 7, Molnár 18.

Soós Balázs, a kosarasok elnö-
ke elmondta, hogy a palotai csapat 
a mai meccsen egy szokatlan alacso-
nyabb, de gyorsabb szerkezetű kez-
dő ötössel lépett pályára a centereit 
nélkülöző vendégek ellen. A Várpalo-
ta agresszív mélységi játékával köny-
nyedén vette be ellenfele gyűrűjét. 
A végjátékban elfáradó sárbogárdi 
együttest felőrölte a hazai együttes, 
így magabiztos húszpontos különb-
séggel nyerték a visszavágót.

élen az u16-os csapat!
Két fordulóval a vége előtt a 

Balatonalmádi 5-2-es hazai pá-
lyán történő legyőzésével az U16-
os együttes megnyerte a Veszprém 
megyei bajnokság Keleti csoportját 
(a megyei döntő egy későbbi idő-
pontban lesz, ahol a nyugati cso-
port bajnokával játszanak). Bor 
Sándor, a csapat edzője elmond-
ta, hogy ezt a gárdát Szeles Ist-
ván rakta össze, ő csak februárban 
vette át az irányítást. A csapatban 
(melyben 1995 január elseje után 
születettek szerepelhetnek) több 
1997-es születésű játékos is van, 
ennek tükrében még nagyobb fegy-

vertény a csoport megnyerése, sőt 
többen az U16 mellett az U17-es 
gárdában is pályára lépnek hétről 
hétre. A szezon során döntőnek bi-
zonyult április elején, hazai pályán 
a Peremarton 2:1-re történő legyő-
zése, míg a többi ellenfelet rendre 
nagyobb különbséggel sikerült két 
vállra fektetni. Az edző reményét 
fejezte ki, hogy az együttes együtt 
marad, hiszen az eredmények egy 
sikeres korosztály jelenlétét mutat-
ják, ám mivel többen továbbtanu-
lás előtt állnak, az iskolai elfoglalt-
ságok miatt ez még kétséges.

B. V.

A képEn A vbsk u16 utánpótlás CsApAtA: álló sor (bAlról, jobbrA): sAndA 
tEofil, kováCs márk, szilágyi milán, szAbó Erik, kErEkEs bEnCE, bor sándor 
Edző, mAgAshEgyi ádám, kisbEj kEvin, pilkA rolAnd, sChvöllEr tAmás, nyEvrikEl 
szAbolCs.Első sor: bárdos ármin, szAbó bEnCE, sChEffEr joAkim, ilyés rolAnd, 
kAzári pétEr, kAzári gábor, Andó bálint.

Pontszerzés idegenben
VBsK–Büki tK 0:4 (0:2)

VBSK: Radnai, Cziráky, Ko-
vács (Bíró), Szeleczky, Kaufmann, 
Szurok, Kalapács, Marton, Humli 
(Pavelka), Hardi, Borbás (Bálint).

A Bük gárdája a hazaiak hibá-
it kihasználva tíz perc alatt kétgó-
los előnyre tett szert. A második 
félidő 66. percében újabb palotai 
hibát követően született a harma-
dik vendég találat, végleg eldöntve 
ezzel a mérkőzés sorsát. A hajrá-
ban bekapott negyedik góllal pedig 
folytatódott a negatív sorozat. A 
mostani vereséggel a VBSK behoz-
hatatlan hátrányba került a benn-
maradásért vívott harcban. A palo-
tai együttes a hét közben Magyar 
Kupa-mérkőzésen is pályára lépett, 
ahol kiesett alacsonyabb osztályú 

vetélytársával szemben (Dudar-
Várpalota 2:0).

Celldömölk–VBsK 1:1 (1:1)
VBSK: Radnai, Bíró, Uj T., Cziráky 

(Csupor), Kovács, Kaufmann, Fü-
löp, Pavelka, Papp (Nyitrai), Hardi 
(Simon), Borbás.

A Várpalota a bajnokságban so-
rozatban elszenvedett hat vereség 
után szerzett pontot a tabellán 
közvetlenül előtte tanyázó Celldö-
mölk otthonában. A találkozó má-
sodik percében betaláló Bíró pe-
dig a csapat négy meccsen át tartó 
gólképtelenségének vetett véget. 
A palotai focisták legközelebb a 
sereghajtó Kőszeg együttesét fo-
gadják május 28-án 17 órakor.

BérCzes

Tedd magad próbára,
        s bulizz egy nagyot!

Tedd magad próbára,
        s bulizz egy nagyot!

Szilvásváradon május 28–29-én Outdoor fesz-
tivál (extrém sportok bemutatója), május 29-én 
10. Specialized Szilvásvárad kerékpáros maraton! 
Gyere el, próbáld ki magad, s aludj nálunk, az Avar 
vendégházban.

Vendégházunk szobánként és egyben is (kedvezménnyel) kiadó.

Üdülési csekket elfogadunk!

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



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

Sertéshús vásár az Erdõdy ABC-ben! 
Várpalota, Erdõdy 31. tel:. 88/592-101

Erdõdy ABC szuper  a jánlata

Május 27-én a Bátor Kft. üzleteiben a zsemle 15 Ft/db!

Akciónk május 26–29-ig (csütörtöktõl vasárnapig) tart.

Csirke faros comb . . . 689 Ft  495 Ft/kg

Madeta uht tej 1,5% 1 l. . .169 Ft  149 Ft/db

Bátor kenyér 0,75 kg . . 160 Ft 130 Ft/db

Zsemle . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ft  15 Ft/db

Sertés karaj  . . . . . . 1099 Ft  999 Ft/kg

Sertés comb . . . . . . . 969 Ft  899 Ft/kg

Coca-cola 2/1 . . . . . . . . 349 Ft 279 Ft/db

Fanta 2/1 . . . . . . . . . . . 349 Ft  239 Ft/db

Family szénsavas üdítő 

2 l cola, narancs . . . . . . . . 95 Ft  59 Ft/db

Sertés lapocka . . . . . 949 Ft  899 Ft/kg

Sertés oldalas, dagadó . . .929 Ft  899 Ft/kg

174 Ft/kg

30 Ft/l

139 Ft/l

119 Ft/l


