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– A sport minden férfi és nő 
öröksége, hiánya semmivel sem 
pótolható – mondta Pierre de 
Coubertin, az olimpiai eszme ki-
találója. Sportolni kell, mert 
jó mozogni, futni. És még ki-
alakít valamiféle csapatszelle-
met, identitást is. Karbantartja a 
szociabilitásunkat, a lelkünket.

A sport ókori jelentése és gya-
korlata olyan vetélkedés volt – tu-
datosan és öntudatlanul –, ami já-
tékká lényegítette át azt a vetélke-
dést, ami az élet maga. A sport az 
élet kíméletlen dinamizmusának, a 
felülkerekedés ősi ösztönének szub-
limált formája. Következésképp a lé-
lek iskolája is. A görögök tisztában 
voltak vele. Sőt még arra is ügyeltek 
– és később is jelképesen –, hogy a 
győztesben ne a megnevezhető sze-
mélyt ünnepeljék, hanem a győzel-
met magát. Nos, minderről mintha 
kicsit elfeledkeztünk volna.

Mi a sport lényege manapság? 
Mitől fog el bennünket a harctéri 
izgalom? Hogy adott esetben mi-
ért, míg máskor egyáltalán nem? 
Mivelhogy ez küzdelem. A sportpá-
lya harctér, ahol logikus, kiagyalt 
szabályok szerint valaki fölül fog 
kerekedni. Mert felül kell kere-
kedni és el kell ismerni a legyő-
zetést. A mai sport harc, halálos, 
vérre menő játék, és hála Istennek 
nem hal bele senki. Viszont ezt így 
a léleknek kell feldolgoznia, per-
sze a diadalt is, meg a vereséget 
is. Ami bonyolultabb, mint eles-
ni a harcmezőn. És így tovább, ám 
most nem erről van szó, hanem ar-
ról, hogy unom a bobot, a műle-
siklást és a jégkorongot 

Na jó, tudom: nyugi öreg, nem 
csak foci van a világon, de azért 
más egy magyar–szlovák meccset 
nézni, vagy a Fradit vagy a Dár-
dai Palit a Bundesligában. Az em-

berben ilyenkor van valami szűn-
hetetlen remegés, ami a bob ese-
tében soha nem jelentkezik. Vajon 
miért? Nem tudom, csak sejtem. A 
futballal kapcsolatos élmény, az 
érzés: gyermekkori. Futballfíling. 
Ezért nincs számomra nyugi, mint 
a síugrásnál, amiről nem egészen 
tudom, hogyan csinálják. Csak azt 
látom, hogy milyen szép, ahogy 
repülnek, és hogy nagyon szép le-
het úgy repülni.

Meg aztán szurkolni is jó. A 
csapatnak, a helyi tehetségek-
nek. Jó, hogy van kivel identifiká-
lódni. Mert ők számomra mégsem 
nem idegenek, mint az orosz sífu-
tó vagy a holland gyorskorcsolyá-
zó vagy a grúz súlyemelő. De baj-
ban vagyok a tök ismeretlen ame-
rikai NHL-csapatokkal is, akiknek 
versengése számomra abszolút 
követhetetlen. Bezzeg egykoron, 
amikor a csehek megfingatták a 

ruszkikat… Az jó volt, annak tud-
tunk örülni. 

A sport civilizációs, szociális 
és gazdasági jelenség, amely je-
lentősen hozzájárul egy közösség 
célként kitűzött szolidaritása és 
jóléte eléréséhez. A sport fejlesz-
tésének olimpiai eszményképe, 
talán nem véletlenül, az európai 
kontinensen született meg a nem-
zetek és kultúrák közötti megértés 
és béke előmozdítása és a fiatalok 
nevelése érdekében. A magyar em-
berek szívesen sportolnak, a több-
ség rendszeresen folytat sportte-
vékenységet, ezáltal fontos érté-
keket (csapatszellem, szolidaritás, 
tolerancia és tisztességes versen-
gés) teremtenek, segítik a szemé-
lyes emberi fejlődést és kiteljese-
dést.

Balassa Gellért

(A képen a VBSK felnőtt és ifi 
kézicsapatai, valamint a DSE ifjú kézisei)

ép testben ép lélek
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Drótposta
le lehetne már cserélni a művelődési ház és a kórház bejáratánál elhelyezett 

magyar zászlókat, mert igencsak megtépázottak, ami nem illik ehhez a szép 
nemzeti szimbólumhoz. 70/365-7255

Köszönet az inotai játszótéren kitett figyelmeztető tábláért, mert sajnos a 
homokban kutyapiszok volt, a padok és a szemetes előtt csikkek, most a 
tábla talán megszünteti a problémát. 30/392-9963

Hónapokkal ezelőtt egy kamion kidöntötte az Üdvözöljük Várpalotán táblát a 
város Loncsos felőli végén. Azóta is  ott hever a domboldalban. 70/365-7255

az aszfaltburkolat-jelzések  felújítása mikor  történik meg? A városközpont-
ban már csak sejteni lehet a zebrákat. 30/741-9603

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

a magyar hősökre 
emlékeztek

„Ne feledd a tért, ahol elestek 
ők, / a földet se feledd, / bárhol 
hulltak el ők, fajtánk hű férfiai, 
az a föld / szent ügy hős-helye 
lett. / Mert hol tiszta ügyért s 
így lám, temiattad – / érted is 
hulltak el ők: / terül az bárhol, a 
föld, / rejtelmesen egy terület!” 
– így szól Juhász Gyula verse a 
hősökről.

Május utolsó vasárnapja nem 
csak a gyermekeké, hanem az első 
világháború óta a magyar hősök 
emléknapja is. Várpalotán hosz-
szú évek óta tartják meg az ünne-
pet, hol többen, hol kevesebben 
állnak a hősi világháborús emlék-
mű előtt a Thuri téren, melyre az 
idei megemlékezésre felkerültek a 
Don-kanyarnál elhunytaknak em-
léket állító szavak. Az ünnepek 
megszervezésében nagy szerepe 
volt az ’56-os Klubnak, a Városszé-
pítő és -Védő Egyesületnek, az MH 
Bakony Harckiképző Központ je-
lenlétének és néhány éve a szer-

vezésbe kapcsolódó Palotai Turul 
Társaságnak. 

Idén az emléknap alkalmából 
Gágó Zsolt, a Palotai Turul Társa-
ság elnöke gitárkísérettel eléne-
kelt katonadala és Németh Erik 
által előadott Juhász Gyula-vers 
adta meg az ünnep alaphangula-
tát. Talabér Márta polgármester 
ünnepi köszöntője, majd Schmidt 
Ferenc, az ’56-os Klub alelnöke 
gondolatai mutatták be az emlék-
nap lényegét, a hősi eszmeiséget. 
A katonai jelenlét nagyban meg-
alapozta a két világháború hőse-
inek emléket állító magyar hősök 
napja hiteles megemlékezését. 
Az ünnepség végén koszorút és 
virágokat helyezett el: MH BHK, 
’56-os Klub, Városszépítő és -Vé-
dő Egyesület, Gábor Áron Nyugál-
lományúak Klubja, Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör, Atilla Har-
cosai Várpalotai Barantások, Pa-
lotai Turul Társaság. 

-NIta
FOtó: réDlI JózseF 

tisztább lett Várpalota
a magyar kormányzat civil szer-
vezetek összefogásával má-
jus 21-én nagyszabású teszedd 
2011 – önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért címmel szervezett 
hulladék gyűjtési akciót, melyhez 
Várpalota is csatlakozott. Váro-
sunkban több mint 120 lakos fo-
gott össze, hogy néhány óra alatt 
két és fél tonna hulladéktól sza-
badítsa meg a lakókörnyezetet.

– Az akció elsődleges célja volt 
az illegális hulladéklerakók felszá-
molása, hogy környezetünk tisz-
tább legyen. Erre jelentkezhettek 
a TEszedd központjánál a hulladék-
gyűjtésben részt venni szándéko-
zók. Közben a szervezők megkeres-
ték az önkormányzatokat, szolgál-
tatókat, képviselőket. Így vette fel 
velünk a kapcsolatot a Környezet-
védelmi Felügyelőség, hogy derít-
sük fel és jelezzük, melyek a város 
legszemetesebb területei. Nyolc 
helyet jelöltünk meg, és végül mi 
osztottuk el a résztvevőket, me-
lyik csoport hol szedje a szemetet. 
A május 21-ét megelőző napokban 
már megkezdődött az akció, de a 
többség szombaton kapcsolódott 
a gyűjtésbe – mondta el Szücsné 
Czetner Judit, a közterület-fel-
ügyelet vezetője, a program helyi 
koordinátora.

Az önkéntesség európai évében 
megszervezett TEszedd-akció célja 
volt, hogy a kijelölt napon a lehető 
legtöbb szeméttől tisztítsuk meg 

az országot, melyhez hozzájárult a 
mintegy 130 fő is, akik Várpalota 
egész területén gyűjtötték a sze-
metet. Munkahelyi csoportok, ön-
kéntesek, iskolák indultak útnak: 
tíz vasutas dolgozó az állomáshe-
lyeknél, 32 postás a Csákány-híd-
nál, 33 hivatali dolgozó a Tési-
dombi erdőnél és a Sörház utcánál, 
a Közüzemi kft. dolgozói húszan a 
Bánta felé vezető úton, a Köfétől 
tízen a 8-as melletti véderdőben, 
a munkaügyi központ tíz munkatár-
sa az inotai összekötő útnál, tíz fő 
Inotán a részönkormányzat vezeté-
sével, az új önkéntes mozgalom ré-
széről a Thuri téren és környékén 
szedték a hulladékot, közösségi él-
ménnyel is gazdagodva, illetve né-
hány család is bekapcsolódott. Az 
iskolák közül a Bán Aladár, a Rá-
kóczi-telepi, a Vásárhelyi, az inotai 
és a Bartos iskola tanulói vonultak 
ki. Minden jelentkező kapott zsá-
kot, kesztyűt a munkához, melyet 
a TEszedd szervezői, illetve a Köz-
üzemi kft. biztosított.

– Az akció alatt folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot a Várpalo-
tai Közüzemi Kft.-vel, hogy a zsá-
kokban összegyűlt háztartási hul-
ladékot elszállíthassák. Végül két 
és fél tonna szemét gyűlt össze, 
ami nem túl nagy mennyiség, jel-
zi, hogy nem volt nagyon szemetes 
a település. A legtöbb hulladék a 
tési-dombi véderdőből került ki – 
mondta Szücsné Czetner Judit.

G. a.

 Még több képpel: 

 www.varpalotai.hu 
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Cégbeszámolók a képviselők előtt
számos, részben vagy egészben 
az önkormányzat tulajdonában 
álló cég tavalyi évi beszámoló-
ja került a májusi önkormányza-
ti testületi ülésen a képviselők 
elé. a felmerült napirendi pon-
tok közül néhányról nem szüle-
tett döntés, amelyek a követke-
ző héten megtartott rendkívüli 
ülésre tolódtak.

A Közoktatási és az „Egy mo-
solyért” Közalapítvány 2010. évi 
közhasznúsági jelentése és beszá-
molója, a Palotasport Kft., a Pa-
lotakonzult Kft. tavalyi évi beszá-
molója és üzleti terve, valamint a 
Várpalotai Városbiztonság Kft., a 

Pannon Várszínház, a Magyar Vö-
röskereszt és a közterület-felügye-
let beszámolója került elfogadásra 
az ülés során. Már az áprilisi testü-
leti ülésen is téma volt a Várpalo-
tai Közüzemi Kft. beszámolója és 
üzleti terve, akkor nem fogadták 
el, most újra visszahozta a cég, 
melyet végül támogattak a képvi-
selők. A 2010. évi eredmény oszta-
lékával kapcsolatban azonban úgy 
döntöttek, hogy a teljes összeget 
elvonják a cégtől. A Signator Kft. 
lett a Várpalotai Közüzemi Kft. 
könyvvizsgálója, melyről zárt ülés 
keretében döntöttek a képviselők. 
Az Ipari Park beszámolóját nem 
fogadta el a testület, mivel több 

probléma is fennáll a cég működé-
sével kapcsolatban, mely rende-
zésre szorul a közeljövőben. 

A lakosok körében meglehe-
tősen viharos helyzetet okozó 
Korompay utcai játszótér ügye új-
ra téma volt a képviselők előtt. A 
játszóteret biztosan átköltözte-
tik, most arról döntöttek, hogy 
nem kerül messze, a Korompay ut-
ca környékén keresnek majd meg-
felelő területet az elhelyezésére. 

Somogyi J. Lászlóné idén távo-
zik aljegyzői székéből nyugdíjazás 
miatt. Helyére pályázatot írtak ki, 
zárt ülésen a megyei önkormány-
zat csoportvezetőjére, Sándor Ta-
másra esett a választás. Szintén 

zárt ülésen döntöttek a Faller Je-
nő Szakképző Iskola, illetve a 
Thuri György Gimnázium igazgatói 
kinevezéséről. A városnak vélemé-
nyezési joga van e kérdésekben, 
végső döntés lehetősége a fenn-
tartó Veszprém Megyei Önkor-
mányzaté lesz. A szakképző iskola 
vonatkozásában Bőle Károlyné pá-
lyázatát egyhangúlag támogatták, 
a gimnázium esetében nem foglalt 
állást a testület. 

Az adóügyi feladatokat a jö-
vőben a hatósági iroda keretein 
belül látják el, így az ülés során 
módosították a korábbi pénzügyi 
és adóügyi iroda elnevezést pénz-
ügyi irodára. 

rendkívüli testületi döntések
szükséges volt a rendes testüle-
ti ülést követően május utolsó 
napján rendkívülit összehívni, 
melyen az előzőekben nem tá-
mogatott előterjesztések is na-
pirendre kerültek. a legnagyobb 
vitát az óvodai intézmények át-
szervezésével kapcsolatos kez-
deményezés váltotta ki.

A Szindbád Nonprofit Kft. be-
számolóját a május 26-i ülésen 
nem tudta elfogadni a testület, 
csak a jövő évi üzleti tervét, mert 
a kellő együttműködés hiányában 
a könyvvizsgáló a szükséges zára-
dékot nem adta meg. Mivel a be-
számolót a törvényi kötelezettsé-
geknek megfelelően mindenkép-
pen közzé kell tenni a megadott 
határidőig, így a testület könyv-
vizsgálói záradék nélkül fogadta 
azt el, a szükséges irat becsatolá-
sa később történik meg. 

Szintén a 26-i ülésről áthúzód-
va most került elfogadásra, hogy 
az önkormányzat az Eda-Dent Kft.-
vel szeptember 1-jétől kezdődően 
feladatátvállalási szerződést köt 
a 6. sz. fogászati körzet (a tavaly 
elhunyt dr. Fülöp Nándor praxisa) 
ellátására. Első körben a szerző-
désben szereplő feladatvállaláso-
kat illetően az önkormányzat és 

a kft. között nem született meg-
egyezés, mely a rendkívüli ülés 
során megtörtént.

További napirendi pont a na-
gyobb vitát kiváltó óvodai intéz-
ményrendszer átszervezése volt. 
A megye több városában már si-
keresen megtörtént vezetői struk-
túra átszervezését határozta el a 
városvezetés, költségmegtakarí-
tás céljával, megyei szakvélemény 
birtokában, az óvodavezetőkkel 
történt egyeztetést követően. Az 
átszervezés szándéka nem új kez-
deményezés, már 2007-ben is na-
pirenden volt a képviselő-testü-
let előtt. Jelen döntést követő-
en egy csúcsvezető, egy helyet-
tes és négy tagintézmény-vezető 
irányítja majd az óvodák életét. A 
központi óvoda a Lurkó Kuckó lesz, 
mellette négy tagintézmény és há-
rom telephely működik majd a jú-
lius 31-én életbe lépő rendelkezés 
értelmében, melyet követően cso-
portösszevonásra, óvodabezárásra 
nem kerül sor, sem gyermeket, sem 
szülőt nem érint az átszervezés. 

A kistérségi szintű központi há-
ziorvosi ügyelet további működte-
tése szintén újra témája volt a tár-
gyalásnak. Az önkormányzat elő-
zetesen döntött arról, hogy meg-
emeli az ügyeleti óradíjat, melyet 

azonban a kistérség többi telepü-
lése nem követett, ezért az önkor-
mányzat felkéri őket ennek meg-
tételére, ellenkező esetben Várpa-
lota a jövőben önállóan szervezi 
meg a háziorvosi ügyeletet.

A testület elhatározta, hogy 
indul a kistérségi szintű, parlag-
fű elleni védekezés érdekében ki-
írt pályázaton, melynek keretében 
két hónapon keresztül 45 főnek 
biztosítanának munkát közfoglal-
koztatás keretében a kistérség te-
rületén. Megtörtént a 2011/2012. 
tanév szükséges előkészítése is a 
várható óvodai és iskolai létszá-
mok meghatározásával. Központi 
törvénymódosítás okán változott 
az anyakönyvekről, a házasság-
kötési eljárásról és a névviselés-
ről szóló törvény, mely alapján a 
munkaidőn kívül történő házas-
ságkötés és bejegyzett élettár-
si kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezé-
seként meghatározott mértékű dí-
jat kell fizetni.

Zárt ülés keretében, egy elő-
zetes döntés értelmében felül-
vizsgálták a Palotahosp Kft. fel-
adatátvállalási szerződését. Kide-
rült, hogy a megállapodás az ön-
kormányzat számára előnytelen, 
így szükséges a módosítás, mely 

irányban tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek. A zárt ülésen hosszan 
elhúzódó téma volt a Várpalotai 
Közüzemi Kft. Közép-Duna vidé-
ke hulladékgazdálkodási együtt-
működéshez történő csatlakozás 
kérdése. Az önkormányzat számá-
ra teljesíthetetlen feltételeket je-
lentene a megegyezésben foglalt 
fizetési kezességvállalási kötele-
zettség. Az önkormányzat ugyan 
nem zárkózik el az együttműkö-
déstől, de szeretné felvenni a kap-
csolatot a hasonló településekkel 
az egységes fellépés és a feltéte-
lek megváltoztatása szándékával.

Elbúcsúzott a képviselő-tes-
tület és a polgármesteri hi-
vatal a nyugállományba vo-
nuló Somogyi J. Lászlóné al-
jegyzőtől, aki 42 éve volt a 
hivatal dolgozója. A búcsúz-
tatón Talabér Márta polgár-
mester, Máténé dr. Ignácz 
Anita jegyző és a meghívott 
Leszkovszki Tibor volt polgár-
mester meleg szavak kísére-
tében kívánt pihenéssel te-
li boldog nyugdíjaséveket a 
közmegbecsülésnek örvendő 
Somogyi J. Lászlónénak.
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A homokozót Jákli tivAdAr képviselői keretösszegéből finAnszíroztA

Hangulatos lett 
a vasútállomás

virágokkAl szépült A várpAlotAi vAsútállomás, hAngulAtos légkört biztosítvA A vo-
nAtrA vAló várAkozás perceiben. A máv várpAlotAi munkAtársAi és A körzet önkor-
mányzAti képviselőJe, Jákli tivAdAr munkáJA nyomán, vAlAmint A várpAlotAi köz-
üzemi kft. segítségével A közelmúltbAn készült el két virágállvány A gyönyörű ró-
zsAlugAs mellé, hogy A pAnnóniA fesztiválrA Az ország számtAlAn vidékéről óriási 
számbAn érkező vendégeket szép látvány fogAdJA, és Jó hírét vigyék városunknAk.

Megújult játszóterek

A családok örömére elkészült 
a Tó utcai játszótér homokozója 
Jákli Tivadar, az Alsóváros önkor-
mányzati képviselője szervezésé-
ben. A gyermekek hamar birtokba 
vették a játszóelemet, szüleik nagy 
örömére. Megújult a Rákóczi Tele-
pi Tagóvoda homokozója is a szü-
lői munkaközösség vezetésével. A 
szükséges anyagot, munkát hozzá-
adva felújították a tetőzetet, véd-
ve a kicsiket az erős napsugárzás-
tól. A Faller utcai játszótérre ráfért 
már a fűnyírás, mivel a városban 

a szolgáltatás átszervezése miatt 
később indultak meg a fűnyírási 
munkálatok. A Rákóczi Telepi Ba-
ráti Kör tagjai önként vállalták a 
játszótér rendbetételét. – Köszö-
nettel tartozom a szülők és a ba-
ráti kör önkéntes munkájáért, hi-
szen a játszóterek szépítése mind-
annyiunk érdeke. Azért is fontos ez 
számunkra, mert sajnos az idei évi 
költségvetés szűkre szabott, a be-
tervezett beruházások is csak rész-
ben valósulhatnak meg – mondta 
el lapunknak Jákli Tivadar.

lOMtalaNítÁsI aKCIó!
június 16. csütörtök Körmöcbánya u. 2–4. Körmöcbánya u. 6–8 Körmöcbánya u. 10–
16. Körmöcbánya u. 18–20. Körmöcbánya u. 22–24. Körmöcbánya u. 5–15. Erdődy P. 
T. 38–40. Körmöcbánya u. 26–28. Erdődy P. T. 42–44. Körmöcbánya u. 30–32. Erdődy 
P. T. 30–32. és 34–36. Erdődy P.T. u. 23–25. Erdődy P.T. u. 27–29. Erdődy P.T. u. 17 
Erdődy P. T. u. 19–21.

június 17. péntek Liliom u. 2–8. Mátyás k. u. 2–8. Mátyás k. u. 10–12. Mátyás kir u. 
14–20. Rákóczi u. 1–7. Rákóczi u. 9–15. Rákóczi u. 6–12. Rákóczi u. 14–20. Rákóczi 
u. 22–28. Szabolcska u. 31–39. Szabolcska u. 51–59. Szabolcska u. 61–69. Szabolcska 
u. 71–73. és 75. Szabolcska u. 77. és 79. Szabolcska u. 16–20. és 22–26. 

június 20. hétfő Erdődy u. 20. Erdődy u. 9–15. Erdődy u. 4., 6. Bakony u. 15–21. Ba-
kony u. 3–5.; 7–9. ;11–13. Bakony u. 1. Bakony u. 2–6.  Bakony u. 16–20. Rutsek u. 
2–4.; 6–10. Erdődy 3. Újlaky u. 18–2. Erdődy 1. Kastélydomb u. 6–8.  Erdődy u. 5–7.

június 21. kedd Waldstein u. 3. és 5–7. Waldstein u. 11. Felsőmajor u. 2. Felsőma-
jor u. 4. és 6. és 8. Felsőmajor u. 1. és 3. és 5. Rutsek u. 5–11. Kastélydomb u. 2–4. 
Waldstein u. 17–19. Rutsek u. 1–3. Waldstein u. 9. Újlaky u. 2–6. Waldstein u. 1. 
Újlaky u. 8–10. és 12–16. Újlaky u. 3. és 5. Kastélydomb u. 17. és 19. Kastélydomb 
u. 21. és 23.

június 22. szerda Rákóczi u. 17–23. Rákóczi u. 30–36. Rákóczi u. 2. és 4. Tábormező 
u. 26. és 28. Tábormező u. 2–6. Tábormező u. 8–12. Tábormező u. 14–24. Bátorkő u. 
3–5. Bátorkő u. 8–10. és 12–14. Árpád u. 2–8. Árpád u. 12–14.Árpád u. 16–18. Lili-
om u. 10–12. Mátyás kir u. 1–17. Mátyás kir u. 21–27.

június 23. csütörtök Szabolcska u. 93–97. és 99. Szabolcska u. 101–103. Szabolcska 
u. 41–49. Szabolcska u. 28–32. és 34–38. Szabolcska u. 81–87. Szabolcska u. 10–14. 
és 2–8. Felsőinkám u. 1 Felsőinkám u. 3–5. és 7–9. Felsőinkám u. 11–13. és 15–17. 
Felsőinkám u. 2–8. és 10–12. Szent István u. 11–13. és 15–17. Szent István u. 19–21. 
és 23–27. Alkotmány út 3–2. és 6–8. Beszálló

június 24. péntek Kossuth u. 2–4. Szabadság tér 7. Szent Imre u. 2–4. Korompai 
u. 14–18. Újlaky u. 1 Bátorkő u. 4–6. Tábormező u. 32. és 30. Erdődy u. 22–24. és 
26–28. Erdődy u. 46–48. Körmöcbánya u. 34–36. Mandulás-ltp. 29. és 30. Bakony 
u. 8–14.

június 27. hétfő Táncsics M. u. 3–17. Táncsics M. u. 23–29. Batsányi u. 2–10. Jókai 
u. 4–6. Jókai u. 2. Szent István u. 4–12. Jókai u. 11. Jókai u. 13. Jókai u. 17. Jókai 
u. 5. Jókai u. 1. Honvéd u. 4–10. Honvéd u. 12–14.

június 28. kedd Fehérvári u. 2–8 Korompai u. 8–12 Fekete Gyémánt 3–5 Korompai u. 
1–3 és 5–7 Korompai u. 9–11 és 13–15 Korompai u. 2–6 Kossuth u. 1–3. Szabadság 
tér 6 Szabadság tér 3–4 Gárdonyi G. u. 34–36 Gárdonyi G. u. 38–40 Gárdonyi G. u. 41 
Bartók B út 8–10 és 12–14 Bartók B út 16–18. és 22. Dankó út  16. 

Felhívás parlagfű-mentesítésre 
Várpalota város jegyzője felhívja a tisztelt ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasz-
náló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig (október hónapig) folyamato-
san fenntartani.

A kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal 
szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell ki-
szabni, melynek összege 15 000 Ft-tól 15 000 000 Ft-ig terjedhet.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében külterületen a 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, bel-
területen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű 
védekezést.

Kérem a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti kötelezett-
ségüknek tegyenek eleget, mert a parlagfű-mentesség mindannyiunk 
közös érdeke.

Lakossági panaszbejelentés megtehető személyesen, írásban és 
telefonon a 06-88/592-696 telefonszámon.

Máténé dr. Ignácz Anita jegyző
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Megkérdeztük...
Fél-e 

a katasztrófáktól?

Jakabfi éva 
gyesen lévő anyuka

Két katasztrófát éreztünk meg 
a családommal. Egy földrengést 
átéltem.  Az iszapkatasztrófa ese-
ményeit hírekben és újságokban 
követtem. Földrengés az, amitől 
félek.

szummer szilvia 
egyetemista

Vízkártól nem tartok, viszont 
a város környékén lévő erdő mi-
att tűzesettől igen. Földrengést 
már átéltem. A kolontári esemé-
nyeket végig figyelemmel kísér-
tem. 

Horváth tamás 
pizzafutár  

Katasztrófától természetesen 
mindenki fél. Az iszapkatasztró-
fáról csak hallottam. Gyermek-
koromban egy földrengést meg-
éltem már. Tavalyi nagy esőzések 
szerencsére vízkárt nem okoztak 
számomra. Különböző vegyi be-
hatások azok,  amiktől még tar-
tok.

MeszléNYI

Bűn- és tűzmegelőzési nap
Városunkban idén első alkalom-
mal rendezték meg a bűn-, bal-
eset- és tűzmegelőzési napot az 
egyik bevásárlóközpont parko-
lójában. a rendezvényen részt 
vett a rendőrség, a tűzoltóság, a 
mentők, a vöröskereszt és a ka-
tasztrófavédelem. 

A rendezvény célja a különböző 
szervezetek munkaköreinek ismer-
tetése, majd a szervezett iskolai 
csoportoknak vetélkedőket ren-
deztek, ahol a diákok a program 
témájának megfelelően összemér-
hették tudásukat, végül a győzte-
sek számítástechnikai eszközöket 
kaptak nyereményként. 

A vetélkedők két forduló-
ban zajlottak. Első fordulóban a 
Bartos Sándor Iskola, Nepomuki 
Katolikus Általános Iskola, Vár-

kerti Általános Iskola, majd a 
második fordulóban a Várker-
ti Általános Iskola Vásárhelyi 
András, Várkerti Általános Isko-

la inotai tagozat tanulói verse-
nyeztek. 

Rendőrségi feladatok között 
szerepelt nyomfelismerés, puzzle, 
3D-s nyomrögzítés, közlekedési és 
drogos totó. A gyerekek betekin-
tést nyerhettek a tűzoltók mun-
kakörébe. Bemutatásra került a 
tűzoltó autó, valamint annak esz-
közei, védőeszközöket próbálhat-
tak ki. A jelenlevők egy rendőrku-
tyás bemutatót is megnézhettek. 
A helyszínen egész nap jelen volt 
a vöröskereszt véradó kamionja. 
A nap folyamán több mint húszan 
adtak vért. A véradásnak kiemelt 
jelentősége volt, hiszen a nyári 
hónapokban a balesetek növeke-
dése miatt több vérre van szük-
ség, mint az év többi évszakában. 

MeszléNYI KrIsztINa

rendőrségi felAdAtok között szerepelt nyomfelismerés, puzzle, 3d-s nyomrögzítés, 
közlekedési és drogos totó

A gyerekek megismerhették A tűzoltói hivAtást

Közlemény a nyári mezőgazdasági munkák tűzvédelmi ellenőrzéséről

Felhívom a nyári betakarítási munkát végzők figyelmét a tűzese-
tek megelőzése érdekében az alábbiak betartására:

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-össze-
húzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelmények-
nek megfelelő, legalább egy 13 A és 89 B vizsgálati egységtűz 
oltására alkalmas tűzoltó készülékekkel is ellátott erő- és mun-
kagép, valamint egyéb jármű vehető részt, amelynek tűzvédelmi 
felülvizsgálatát az üzemeltető a betakarításait megelőzően elvé-
gezte és ezt igazolja. Az igazolás egy példányát az erő- és mun-
kagépen el kell helyezni.

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de leg-
alább naponta egyszer köteles a kipufogó vezeték és szikratörő mű-
szaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szük-
ség esetén megtisztítani. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- 
és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter 
távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes 
területen. A gabonatáblán üzemanyag-elfolyással vagy nyílt láng-
gal járó tevékenységet végezni nem szabad.

Olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával 
vagy üzemanyag elfolyásával jár, gabonatáblán nem végezhető. 

Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és 
az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarló-
tól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhe-
lyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha 
tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles 
védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és munkagépet 
elhelyezni. Az arató-, cséplőgépet hajlékony földelő vezetékkel, 
akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot 
nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. Az erő- és mun-
kagépet, arató-, cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem 
hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. A szalma összehúzá-
sában a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, 
szénától stb. rendszeresen meg kell tisztítani. Az összehúzott 
szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a 9/2008. ÖTM 
rendelet előírásainak betartását a Pétfürdői Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóság alkalomszerűen ellenőrizni fogja és a tűz-
védelmi szabályok megszegőivel szemben szabálysértési eljárást 
fog kezdeményezni.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 
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Legyen Öné a több ezer darab 
20 000 Ft-os wellness kupon egyike!

Vásároljon üzletünkben 
2011. június 1. és július 30. között bruttó 50 000 Ft 

vagy afölötti értékben, és egy 20 000 Ft-os wellness 
kupont kap, melyet wellness hétvége foglalása esetén 

használhat fel. 

INOTAI TÜZÉP
Várpalota, Fehérvári u. 43.

Tel./Fax: 88/472-258, 06 30 500 9458
e-mail: varpalota@tuzepker.hu, honlap: www.tuzepker.hu

Nyitvatartás:
H-P: 7.00 - 16.00, Szombat: 7.00 - 12.00

inotai.indd   1 6/3/11   8:26 AM

elfelejtettétek!
– Nem, nem elfelejtettétek, nem 
is gondoltatok rá! Külső-magyaror-
szági testvéreink már elsiratták az 
elveszített hatalmas országrészek 
fájdalmát, de mi határokon belül 
még nem. a legtöbben ma sem tud-
ják, hogy mi történt akkor – hang-
zott fel Gágó zsolt, a turul társaság 
elnöke ünnepi beszéde.

1920. június 4., a magyarság 
egyik legnagyobb tragédiája hiány-
zott a  könyvekből hosszú évtizede-
kig. Sok generáció még mára sincs 
tisztában azzal, hogy mi is történt 
valójában, amikor kiszakították az 
országból a szívét és hagyták egye-
dül verdesve dobogni. Böjte Csaba 
évekkel ezelőtt a várpalotai gyász-
ünnepen azt mondta: nem kell gyá-
szolni, eleget sírtunk, nézzünk elő-
re, álljunk fel és tekintsünk a jövő-
be. Igen, ők eleget sírtak, mi nem. 
Nekünk még el kell siratnunk Tria-
nont, hogy aztán letöröljük a köny-
nyeket, felálljunk, és előre lépjünk.

A Turul társaság ötéves fennál-
lása alatt minden év június 4-én, az 
1920-as békediktátum aláírásának az 
időpontjában, 16.30 órakor harang-
zúgás és ünnepi műsor mellett meg-
koszorúzza a Trianon Múzeum előtt 
álló mementót, a trianoni keresztet. 
Idén egy filmvetítéssel egészült ki a 
megemlékezés, Matúz Gábor: A leg-
bátrabb város című alkotását tekint-

hették meg az emlékezők, majd a 
műsort és az ünnepi beszédet köve-
tően koszorúzott a Jobbik pétfürdői 
szervezete, a Vitézi Rend, az Őrzők 
Rendje, az Atilla Harcosai Várpalotai 
Barantások, valamint a szervező Palo-
tai Turul Társaság. A megemlékezésen 
részt vett Jákli Tivadar és Kádár Ist-
ván önkormányzati képviselők.

FOtó: PINtér lÁszló

a nemzeti 
összefogás 

napja
A trianoni békediktátum (1920. 

június 4.) évfordulójára emlékeztek 
a minap a Hemóban. 

Elsőként dr. Kovács Vilmos, a 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörté-
nelmi Intézet és Múzeum főparancs-
noka tartotta meg ünnepi beszédét, 
melyben elsősorban a békediktátum 
katonai következményeiről beszélt. 
Trianon katonai határozványainak 
célja a magyar haderő leépítése, 
hogy képtelenné tegye a külső tá-
madások elleni védelemre. 

A megemlékezés második hely-
színe a Trianon Múzeum volt, ahol  
Sipos Gábor, a HM képviselője mon-
dott beszédet, melyben elhangzott, 
hogy a megemlékezés célja a kato-
nák nemzethez való viszonyulásá-
nak megerősítése, és a múlt hagyo-
mányainak megismertetése.  Ezt kö-
vetően a  Jávor Pál Nemzeti Cigány - 
zenekar lépett színre. M. K.

FelHíVÁs
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Várpalota Város Önkormányzati Kép-
viselő-testületének a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről szóló 
42/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 
bekezdése alapján, a családi házas övezetben az ingatlan tulajdonosa, keze-
lője, használója köteles gondoskodni:

–  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles terület-
sáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület)

–  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, tisztán tartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról, a hó- és síkosságmentesítéséről, gyommentesítésről, 
allergén növények irtásáról és minimum évi háromszori kaszálásáról!

Társasházak esetében a köztisztasági feladatokról a rendelet 1. mellékleté-
ben kijelölt területeken a tulajdonosok kötelesek gondoskodni!

Az AtillA hArcosAi várpAlotAi bArAntások tisztelegtek A triAnoni emlékmű előtt
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A gyermekeket sokféle progrAm vártA, így többek között Arcfestés, AszfAltrAJzolás, 
sportolás, gokArtozás és kézműves-foglAlkozások

Nyílt napa megújult Ringató Bölcsodében

2011. június 15-én 13 órától 17 óráig

Minden érdeklodot szeretettel vár a 30 éves Ringató Bölcsode!

egy nap 
a gyermekekért

a hazánkban nyolcvanéves múlt-
ra visszatekintő gyermeknapot 
május utolsó vasárnapján na-
gyon sok gyermek várja Várpa-
lotán is. a városi gyermeknap a 
Várpalotai Ifjúsági Ház előtt ke-
rült megrendezésre ismét, de az 
alsóvárosban és Inotán is talál-
hattak gyermeknapi szórakozási 
lehetőséget az ottlakók.

Nagyszámú kisgyermek, csalá-
dok, fiatalok látogatták meg az if-
júsági ház környékét május 29-én. 
Folyamatos színpadi műsor egész 
nap, különféle foglalkozások (bőr-
díszműves, arcfestés, játszóház, 
bábkészítés, íjászkodás) szórakoz-
tatták a gyerekeket, melyhez nagy 
számban járultak hozzá egyesüle-
tek, civilek. Kutyás, lovas bemu-
tató, táncház is vonzó program 
volt, a picik pedig örömmel néz-
hették meg a Kelekótya kiskakas 
című előadást. Sztárvendégek lep-
ték meg a közönséget a nap folya-
mán, Josh és Jutta lépett fel a 
színpadra, megérkezett Hrisafis 
Gábor akrobata és a Megasztárból 
B. Michael Burgess is. Nemrégi-
ben hirdette meg az ifjúsági ház 

Az én Thuri-váram című rajzpá-
lyázatot, ennek eredményhirde-
tése, díjátadója a gyermeknapon 
zajlott, az elkészült rajzok pedig 
a vár megnyitóján kerülnek majd 
kiállításra. 

A Rákóczi-telepen május 27-én 
az iskola szervezett kicsiknek és 
nagyobbaknak gazdag programok-
kal teli napot. A résztvevők sok-
féle ajándékot, kézműves tárgyat 
készíthettek, arcfestés, gokart-, 
kerékpározási lehetőség, sport-
program, aszfaltrajzolás várta 
őket, a pocakok pedig finom lán-
gossal teltek meg. A Mézengúz ze-
nekar fellépése mindig öröm, me-
lyet most a Rákóczi-telepi gyer-
mekek is élvezhettek. 

Inotán is hagyomány a város-
részi gyermeknap. A május 28-ai 
programon taekwondo-bemutató 
szórakoztatta az inotai gyereke-
ket, kézműves játszóházban élhet-
ték ki kreativitásukat, és interak-
tív gitáros gyermekzene mozgatta 
meg őket. Közös ebédre is várták 
a piciket és nagyokat az Inotai Kö-
zösségi Házban.

 GÁGó 
 FOtó: PINtér lÁszló

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

Hallja, de nem érti a beszédet?

EGYRE HANGOSABBAN  
HALLGATJA A TELEVÍZIÓT?

GENERAL MEDICINA 

VÁRPALOTA,  
SZENT IMRE UTCA 6. 
06-88/372-910 
06-30/557-1731

www.victofon.hu
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Katolikus hitélet Várpalotán
a szentségfelvétel a római kato-
likus egyház lelki életének fon-
tos állomása, hiszen végigkíséri a 
benne részesülő hitéletét annak 
első percétől az utolsóig. a váro-
sunkban hitoktatásban részesülő 
tanulók közös ünnepi szentmisék 
keretében veszik fel évről évre a 
keresztség, az első szentáldozás 
és a bérmálás szentségét.

Hagyomány városunk római ka-
tolikus egyházközségében a gyer-
mekek, fiatalok közös ünnepi ke-
resztelése. Idén húsvét tájékán 
két alkalommal szolgáltatta ki Fo-
dor Balázs érseki tanácsos, plébá-
nos a jelentkező gyermekek szá-
mára a keresztség szentségét. Ösz-
szesen 24 óvodás és iskolás korú 
gyermek részesült a szentségben, 
amellyel Isten gyermekévé és a ka-
tolikus egyház tagjává válhattak. 

Minden év tavaszán, pünkösd 
ünnepe közeledtével részesedhet-
nek a bérmálás szentségében váro-
sunk ifjai. Idén május 8-a volt az a 

nap, amikor befogadhatta a Szent-
lelket a hitoktatásban részesülő 34 
8. osztályos tanuló, illetve néhány 
felnőtt. A bérmálás szentségét dr. 
Márfi Gyula veszprémi érsek szolgál-
tatta ki ünnepi szentmise keretében 
a katolikus templomban. A bérmálás 
a nagykorúság szentsége: a Szentlé-
lek megerősítőereje és ajándékai ál-

tal léphet a fiatal az önálló felnőtt 
keresztény élet útjára.

Május 22-én 54 harmadik osz-
tályos és idősebb gyermek vehette 
magához először az oltáriszentsé-
get. Az első szentáldozáshoz kap-
csolódóan két szentség felvétele 
(bűnbánat és oltáriszentség) törté-
nik meg, amelyek során a gyermek 

találkozik a megbocsátó és az ön-
magát adó Jézus Krisztussal. A ka-
tolikus hitélet központjaként, új-
ra és újra felvéve a két szentséget 
tarthatja fenn a vallásgyakorló a lel-
ki tisztaságot és meríthet erőt min-
den alkalommal a hit világban való 
megtartására. FOtó: réDlI JózseF 
 tOVÁBBI KéPeK: VarPalOtaI.Hu

városunk kAtolikus hitoktAtásbAn részesülõ gyermekei első szentáldozásukkor 
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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

16-án 15 órakor A bakonyi lőtér és a termé-
szetvédelem címmel lakossági tájékozta-
tó a Központi Gyakorló és Lőtéren folyó 
Life + európai uniós projektről

CserI erDő
9–12-ig Pannónia fesztivál
róMaI KatOlIKus teMPlOM
25-én 16.30-kor Sivadó Testvérek Kamara-

együttese koncertje
VÁrKertI ÁltalÁNOs IsKOla
11-én 8–12 óráig bolhapiac az iskola ud-

varán
PIPaCs utCa és MusKOtÁlY utCa 

talÁlKOzÁsÁNÁl
11-én 15.30-tól várja  az érdeklődőket a 

Loncsosi Baráti Kör Egyesület
FelsőVÁrOsI KVÁrtélY, KézMűVes 

és BeMutatóHÁz
Várpalota, Rózsakút u. 23. 
június 27–július 1. és 2011. augusztus 22-

26. Nyári kézműves tábor 8–14 éves kor-
osztály számára

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
11-én 17 óra VBSK–Balatonfüred bajnoki 

labdarúgó-mérkőzés

 

Hozzávalók: 8 nagyobb fej 
gomba, 5-10 dkg erdélyi szalonna, 
1 fej vöröshagyma, 5-10 dkg papri-
kás szalámi, 10 dkg trappista vagy 
füstölt sajt, 1-2 dl tej, liszt vagy 
étkezési keményítő

Elkészítés: A szalonnát ap-
ró kockákra vágjuk a vöröshagy-
mával, a paprikás szalámival és a 
gomba szárával együtt, majd ke-

vés olajon megpároljuk. Hozzáön-
tünk egy kis tejet, ha összefőtt, 
liszttel vagy étkezési keményítő-
vel besűrítjük.

Megtöltjük vele a megpucolt, 
sózott, borsozott gombafejeket, 
a tetejére pedig sajtot reszelünk. 
Előmelegített sütőben sütjük kb. 
20-30 percig, amíg a tetején a sajt 
aranybarnára sül. Rizzsel vagy sült 
krumplival tökéletes választás.

– Kádi, Ahmed ellopta a tevémet, tegyél igazságot!
– Ahmed vétkes.
– És én?
– Tevétlen.

Chuck Norris egyszer állcsúcson vágott egy lovat, azóta léteznek a 
zsiráfok.

A horgász kifog egy halat, mire az megszólal.
– Én egy aranyhal vagyok, teljesítem egy kívánságodat!
– Ne legyen benned szálka.

– Mi a különbség a tudattalanság és az apátia között?         
– Nem tudom és nem is érdekel.

recept(t)úra

Humorzsák

töltött gomba
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Megnyílt az önkéntesközpont
az április közepén szárnyait 
bontogató önkéntes mozgalom 
újabb lépéseket tett a megva-
lósulás felé: felavatták a tési-
dombon az egymásért önként 
önkéntesközpontot, illetve ke-
rekasztal-beszélgetésen egyez-
tettek a helyi intézmények kép-
viselői az önkéntesség kérdés-
körében.

Május 13-án Tóth Attila evan-
gélikus lelkész az Egymásért ön-
ként elnevezésű program he-
lyi elindítója felszentelte a 
tési-dombi önkéntesközpontot, 
melynek feladata a segítség-
re szorulók és a segíteni tudók 
koordinálása, az önkéntesség 
eszmeiségének terjesztése, va-
lamint az önkéntesek képzése. 
Ennek kapcsán dr. Szalai Mari-
anna háziorvos az elsők között 
jeleskedett az önkéntes felaján-
lások sorában, egyrészt a rende-

lőhelyiség használatának lehe-
tőségével, másrészt a rászorulók 
ingyenes orvosi szűrésének fel-
ajánlásával. Az evangélikus egy-
házban már elindult Háló prog-
ramot (gyülekezetekben zajló 

szeretetmunka megerősítése ön-
kéntesek segítségével) az Egy-
másért önként programon ke-
resztül most kiterjesztik helyi-
leg városi szintre, hogy ne csak 
az egyház tagjai részesülhesse-

nek az önkéntes segítő háló jó-
tékony hatásában.

Május 30-án, az evangélikus 
gyülekezeti házban workshop 
keretében a városvezetés részé-
ről Katona Csaba alpolgármester, 
önkormányzati cég, szociális, 
oktatási intézmények, alapítvá-
nyok vezetői, képviselői gyűltek 
össze Tóth Attila meghívására, 
hogy kiderülhessen, mely terüle-
teken lenne szükség önkéntesek 
segítségére. A lelkész elmond-
ta, hogy nagyon fontosnak lát-
ja az önkéntes munka összefo-
gását: a segítségre szorulók és a 
segíteni vágyók koordinálását. A 
kerekasztal-beszélgetés leveze-
tője Hunya Szilvia, az evangéli-
kus egyház diakóniai munkatársa 
volt. A rendezvényen Gregersen-
Labossa György szombathelyi 
evangélikus lelkész is beszélt az 
önkéntesség lényegéről, a prog-
ram részleteiről.

Az önkéntesmozgAlom A társAdAlmi összefogás nAgyszerű eredménye

szépkorút köszöntöttek
Az időskor megbecsülése cél-

jából látogatott el Talabér Márta 
polgármester és Máténé dr. Ignácz 
Anita jegyző Inotára, hogy kö-
szöntse a 90. évét nemrégiben be-
töltő Scharf Imrét. A magyar kor-
mány és az önkormányzat a szép-
korúakat (90, 95, 100 évesek) szü-
letésnapjuk alkalmából örömmel 
köszönti, hogy kifejezze megbe-
csülését az időskorúak felé. Emlék-
lapokat, jubileumi juttatást és vi-
rágcsokrot adtak át az ünnepelt-

nek, aki örömmel osztotta meg 
élete néhány eseményét a nem 
mindennapi vendégekkel. Scharf 
Imre Bakonyszenkirályon született 
1921-ben. Hányattatott gyermek-
kor után, a háborút, fogolytábort 
is megjárva, 1948-ban került Vár-
palotára, ’56 óta Inotán él. Négy 
gyermeke született. Élete során 
kedvelt foglalatossága volt a fény-
képezés, rengeteg régi fotó és dia-
film őrzi az emlékeket, a város, a 
gyárak, a környék régi arculatát.

Szilvásváradi  APARTMANHÁZUNK
4 szobával, 2 fürdőszo-
bával, ebédlővel, nap-
palival, nagy udvarral, 
belső parkolóval várja 
a pihenni vágyókat. 

Látogasson el hazánk egyik 
legkedveltebb és legszebb kirándulóhelyére!

Látogasson el hazánk egyik 
legkedveltebb és legszebb kirándulóhelyére!

Üdülési csekket 
elfogadunk!

AVAR vendégház
Telefon: 30/260-1208 
E-mail: avarvendeghaz@gmail.com
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rájár a rúd a részeg bringásokra 
Egy kerékpáros férfira figyeltek fel a körzeti megbízottak Berhida 

belterületén május 24-én késő este, mert nagyon hangsúlyos volt a 
bringás feltűnő, egyéni kormányozási technikája. A szondáztatás so-
rán kiderült, hogy a 36 éves berhidai férfi ivott, mielőtt kerékpárra 
pattant, így ellene szabálysértési eljárást indítottak.

Másnap Várpalota belterületén egy igazoltatás során csíptek fülön 
ittas járművezetőt. Délután fél háromkor egy 29 éves várpalotai fia-
talembert állítottak meg a rendőrök, aki a segédmotorjával az egyik 
forgalmas belvárosi lakótelepen közlekedett. Kiderült, hogy nemcsak 
ittasan vezetett, de jogosítvánnyal sem rendelkezett, így egy sza-
bálysértési és egy büntetőeljárás keretén belül is felelnie kell tetté-
ért. Néhány órával később újabb ittas biciklist fogtak el városunkban, 
ez esetben egy 63 éves várpalotai férfi ellen indítottak szabálysérté-
si eljárást.

eltüntette volna az italt az eltűnt
Az egyik helyi bevásárlóközpont biztonsági őre kért rendőri segít-

séget június 5-én, vasárnap este 22 óra 15 perckor, mert az áruházban 
az áruvédelmi kapu jelzése alapján egy tolvajt tartott vissza. A járőrök 
az üzletben igazoltatták a 17 éves, várpalotai lakcímmel rendelkező 
fiút, akinek nem szeplőtlen előélete már ismert volt előttük. A tolvaj 
ínyencségét bizonyítja, hogy ezúttal jó minőségű édességeket, vala-
mint egy üveg minőségi bort akart az üzletből ellopni. A fiatalkorú 
fiú adatait a járőrök a körözési nyilvántartásban is ellenőrizték, mely 
alapján megállapították, hogy eltűnés miatt körözés indult ellene. A 
17 éves fiút a járőrök a rendőrkapitányságra előállították, ellene sza-
bálysértési eljárást indítottak, illetve átadták a lakhelyéül kijelölt ne-
velőotthon megbízottjának.  

temetői tolvaj
Ösküi lakosok jelzése alapján tett bejelentést a rendőrségre az 

ösküi polgárőrség egy tagja, miszerint az ösküi temető több sírjáról 
is eltűnt a rézváza. A rendőrségi adatgyűjtés során megállapították, 
hogy az ismeretlen elkövető a temetőből összesen hat rézből és egy 
saválló acélból készült vázát lopott el. Rövid időn belül a tolvaj ki-
létére is fény derült, ahogy arra is, hogy a vázákat egy a várpalotai 
fémhulladék-felvásárló telepén adta le. A nyomozás végén – alig négy 
órával a bejelentést követően – egy közeli vendéglőben meg is talál-
ták a tolvajt, aki a vázákért kapott pénzt épp a torkán csorgatta le. 
A férfit a rendőrkapitányságra előállították, ahol a kihallgatása során 
elismerte a vázák ellopását.

 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

Várpalotai üzletünk megnyílt!
Várpalota, Fehérvári u. 7.

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

Bemutatóhelyek: 
Veszprém, Kistelek u. 25. (Dózsaváros)
Berhida, Rákóczi u. 7. 88/ 455-152
Várpalota, Fehérvári u. 7.

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

Iroda: 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A. Telefon/fax: 06 (88) 471-352
Berhidai iroda: 8181 Berhida, Rákóczi út 7. Telefon: 06 (20) 369-2505

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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Viva Várpalota – 
Viva Grottazzolina

talabér Márta polgármester ve-
zetésével várpalotai delegáció 
érkezett Grottazzolinába, hogy 
megerősítsék testvárosi együtt-
működési szándékukat Várpa-
lota és az olasz város között. a 
testvérvárosi kapcsolat a jövő 
társadalmának igen fontos le-
hetősége, elősegíti a határokon 
átívelő barátságok kialakulását, 
megerősítését.

Május 12-e késő estéjén érke-
zett a magyar csoport az olasz vá-
rosba, hogy a hétvége folyamán a 
testvérvárosi szerződés aálírására 
sor kerülhessen, mégpedig az ola-
szok számára jelentős ünnepen, 
Olaszország egyesítésének 150. 
évfordulója évében. A hétvégén 
hivatalos találkozón vettek részt 
többek között Fermo Megyei Ön-
kormányzat, valamint a TEMA 
elnökével, majd megtekintet-
ték Grottazzolina termelőüzeme-
it (bizsu-, cipőgyár, húsüzemek, 
farm), és ellátogattak Porto San 
Giorgióba is.

Szombat délután került sor az 
aláírási ceremóniára Grottazzolina 
városházán, ahol jelen vol-
tak: Talabér Márta polgármes-
ter, Katona Csaba alpolgármes-
ter, dr. Emilia Zarrini Fermo me-
gyei prefektus, Egidio Lattanzi és 
Giancarlo Fermani Várpalota dísz-
polgárai, városi vezetők és vár-
palotai futók. Mariano Ambrogi, 
Grottazzoliona város polgármes-
tere ünnepi beszédében kiemel-

te:  – Városaink többéves kapcso-
lata és számos talákozója érlelte 
meg azt az elhatározást, hogy a 
két város testvérvárossá váljon. 
Lehetőségünk nyílik közös EU-s 
pályázatok benyújtására, gazda-
sági tevékenységre és kulturális 
cserekapcsolatra. Nagy örömömre 
szolgál, hogy még alpolgármester-
ként 1999-ben lehetőségem nyílt 
megismerni Várpalota kedves vá-

rosát és Magyarországot – mondta 
Mariano Ambrogi.

Talabér Márta polgármester 
szintén üdvözölte a szer ző dés alá-
írást, köszöntőszavaiban kiemelte, 
hogy a két város közötti kapcsolat 
kialakulása a sportnak köszönhe-
tő. Az alulról jövő kezdeményezés 
óta már hosszú utat tettek meg 
közösen. A Marathon sportegye-
sület vezetőjének,  Méreg József-
nek,  a maratoni futó  Mayer Mik-
lósnak és a polgármesteri hivatal 
sportreferensének, Németh Tibor-
nak név szerint is megköszönte a 
kapcsolatért végzett munkát. Ezt 
követően a két polgármester ün-
nepélyesen aláírta a testvérvárosi 
szerződést. Talabér Márta Borbás 
Zoltán művésztanár Várpalota lát-
képét ábrázoló festményét aján-
dékozta Grottazzolina városának, 
az olasz polgármester pedig a vá-
ros egy régészeti emlékének erre 
az alkalomra készült reprodukció-
ját nyújtotta át Talabér Mártának.

GÁGó aNIta

tAlAbér mártA és mAriAno Ambrogi

Várpalota város önkormányzata az állandó várpalotai lakcímmel rendelkező 
középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal 
a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás érté-
két megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok 
munkáját követendő példaként elismerje.
I.) az ösztöndíj elnyerése érdekében 2011 februárjától félévente pá-
lyázatot kell benyújtania a középiskolás fiatalnak a település képvise-
lő-testületének címezve.
II.) az ösztöndíjra pályázhat az a várpalotai diák, aki:

1.) Állandó várpalotai lakos;
2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfo-

kú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Várpalotán vagy más vá-
rosban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola 9. év-
folyam stb.), továbbá a 2011/2012-es tanévben is folytatja középiskolai 
tanulmányait.;

3.) Tanulmányi eredménye a 2010/2011-es tanév végén legalább 4,6 
III.) a pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Iskolai bélyegzővel, igazgatói aláírással hitelesített  év végi iskolai 
bizonyítvány másolata (kötelező melléklet)

2.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények 
iskolai igazolása, nyelvi, számítógépes stb. vizsga vagy végzettség meg-
szerzésének hiteles igazolása (az előzőleg beadott igazolásokat nem kell 
újra benyújtani)

3.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályá-
zóról szükséges információkat 
IV.) a képviselő-testület félévente maximum 30 fiatalt részesít tanul-
mányi ösztöndíjban, melynek fedezetét a város költségvetési rendele-
tében biztosítja.

V.) a KéPVIselő-testÜlet a PÁlYÁzatOKat az alÁBBI MóDON ír-
Ja KI és BírÁlJa el:

1.) A 2011. második félévi ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja: 
2011. június 10.

2.) A kiírást megkapják: a várpalotai általános és középiskolák. A ki-
írást közzé kell tenni Várpalota Város www.varpalota.hu honlapján, Várpa-
lota Város Önkormányzat lapjában, a Városi Televízió képújságjában, vala-
mint ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal, az Ifjúsági Ház, a Városi 
Könyvtár és a Jó Szerencsét Művelődési Ház hirdetőtábláján. 

3.) A pályázatok beadási határideje: 2011. augusztus 1. (polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálat, közoktatási szakreferens)

4.) A pályázatok elbírálási határideje: 2011. szeptember havi képvise-
lő-testületi ülés időpontja.

5.) Az elbírálásban részt vesz: Várpalota Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének humánerőforrás-bizottsága  

6.) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a pol-
gármesteri hivatal hirdetőtábláján, Várpalota város honlapján, és Várpalo-
ta Város Önkormányzat lapjában.

7.) A 2011. második fél évében támogatott diákok kihirdetésére és a támo-
gatási szerződések átadására az október 23-ai városi ünnepségen kerül sor. 

8.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása: 2011. szeptember–2012. ja-
nuár hónapokra utalással a támogatott számlaszámára, annak hiányában 
személyesen felvehető a polgármesteri hivatal pénztárában. 

9.) Az ösztöndíjrendszer gondozója a közoktatási szakreferens (kiírás, 
összesítés, elbírálás koordinálása)

VI.) az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visz-
szavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a telepü-
lésről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, 
amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene. 

VII.) a pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával 
hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendel-
kezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. a döntés 
részletes indoklásáról az önkormányzat kizárólag magának a pályázó-
nak és szüleinek ad felvilágosítást. az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adó-
alapot növelő jövedelemnek számít.

 A pályázattal kapcsolatos kérdésekben információt ad:
Puklicsné Nagy Viktória közoktatási szakreferens (polgármesteri hiva-

tal – Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: 88/592-694)
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető: www.varpalota.hu, igé-

nyelhető: a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati és okmányirodáján, va-
lamint a közoktatási szakreferensnél.

VÁrPalOta KÖzéPIsKOlaI taNulMÁNYI ÖsztÖNDíJa
 2011. MÁsODIK FéléVI PÁlYÁzatI KIírÁs
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Várpalotai őskereső arcképcsarnok

 MIsszIós asszONYOK  
eGYesÜlete

Az egyesület tagjai a tehetősebb 
bányászok feleségei voltak, akik 
jótékony intézkedések egész se-
regével igyekeztek enyhíteni és 
eloszlatni a rászorulók gondjait.  
Élükön Korompay Lajos bánya-
igazgató felesége állt, aki Rutsek 
Miló hathatós közreműködésé-
vel, valamint Benkő Béla evan-
gélikus tanító és Farkas gyógy-
szerész feleségével. 
Ebédet juttattak a gyermekágyas 
asszonyoknak, betegeknek, se-
gélyt nyújtottak a sokgyerme-
kes anyáknak, a Mária-lányokkal 
együtt alkalmanként megláto-
gatták őket, és személyesen osz-
tották ki az iskolás gyermekek 
között a tejakció által nekik jut-
tatott napi pohár tejet.

Évente két-három alkalom-
mal műsoros teadélutánt ren-
deztek. A műsorhoz más egye-
sületi, olvasóköri tagokat is hív-

tak, akik szívesen jöttek, s rö-
vid jeleneteket, énekszámokat, 
zeneszámokat adtak elő. A mű-
sor után a Missziós Asszonyok 
Egyesületének tagjai maguk ké-
szítette szendvicseket, sütemé-
nyeket, teát árultak. Az össze-
gyűlt pénzt jótékony célra for-
dították. 

Kérjük olvasóinkat, aki isme-
rőst, rokont fedez fel a képen, 
vagy személyes emléket, törté-
netet tud felidézni a missziós 
bányászasszonyok tevékenykedé-
séről, juttassa el a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtárba. 

A városi könyvtárban tovább-
ra is várják a helyi családokról, 

egyesületekről, munkahelyi kö-
zösségekről fennmaradt – és köz-
érdeklődésre számot tartó – sa-
ját archív fotókat, melyekről má-
solatot készítenek a helyismere-
ti gyűjtemény számára, illetve az 
interneten elérhető „Palotai em-
berek arcképcsarnokába” (http://
palotaiarcok.blogspot.com/).

A Várpalotai Közüzemi Kft. bérbe kíván adni a Konferencia 
Központ Kft. tulajdonában lévő új kialakítású irodahelyi-
ségeket és modern audiovizuális technikával felszerelt 
konferenciatermeket Várpalotán, a Bányabekötő utca 8. 
szám alatt. 

Az irodahelyiségek 17–23 m2 nagyságúak, a konferenciater-
mek 30, illetve 8 fő befogadására alkalmasak.

További információ Hári Sándor értékesítési ügyintézőnél 
kapható személyesen a Várpalotai Közüzemi Kft. közpon-
ti telephelyén (Fehérvári út 7. ) vagy a 06-30-986-1786-os 
telefonszámon és a www.vpkozuzem.hu honlapon.

I R O D Á K  K I A D Ó K

BÁNYÁszasszONYOK MIsszIós eGYesÜletéNeK taGJaI 1937-BeN (leItNer FereNC arCHíVuMÁBól)

ÁllÁsPÁlYÁzat
Várpalota város jegyzője pályázatot hirdet a Várpalotai Polgármesteri Hivatal 
városfejlesztési, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási irodájának (8100 
Várpalota, Rákóczi F. u. 14.) közterület-felügyelői álláshelyére.

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 21.

A részletes pályázati kiírás elolvasható a www.varpalota.hu honlapon, az 
„Aktuális pályázati felhívások” menüpontban.

F e l H í V Á s 
várakozásra jogosító engedélyek lejártáról és igényléséről

A várakozási engedélyhez kötött parkolóhelyekre szóló parkolókártyák ér-
vényességi ideje 2011. június 30-ával lejár.

A 2011. július 1–2012. június 30-ig, 1 évre szóló parkolókártyák a polgár-
mesteri hivatal  17. számú ügyfélszolgálati irodájában igényelhetők:

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 telefonon: 
88/592-679, interneten: www.varpalota.hu/ügyfélszolgálati és okmány-
iroda.

A parkolókártya átvételekor fizetendő költségtérítés összege 1500 Ft, mely 
postai csekk befizetésével teljesíthető. Az önkormányzati rendelet betar-
tását a közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi.

Várpalotán várakozási engedélyez 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
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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 18., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Általános iskolások

korrepetálása 
angol nyelvbôl

középfokú nyelvvizsgával, 
kedvezô áron!

30/259-8242 (16 óra utÁn)

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/ 552-8361.

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

Várpalotán két és fél szobás, jó álla-
potú családi ház központhoz közel, 
áron alul eladó. Iár: 12, 8 M Ft. Tel.: 
30/421-6550

Várpalotán központban kétszobás, 53 nm-
es cseréplályha fűtésű téglalakás el-
adó. Szoba különálló. Tel.: 20/360-
6686

szilvásváradon a központban, csendes he-
lyen 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, kamra, pin-
ce, fúrt kút. Érd.: 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.

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! Telefon: 30/260-

1208
Készítesse el honlapját  kedvező áron! 

30/259-8242, 16 óra után.
Ingatlan-értékbecslés: 06/20/2894079
sírkőtisztítás! Sírkövek gondozása, imp-

regnálás garanciával, ingyenes álla-
potfelméréssel, kedvező áron. 20/946-
8600

Általános iskolások korrepetálása an-
gol nyelvből középfokú nyelvvizsgá-
val, kedvező áron! 30/259-8242, 16 
óra után

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

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
június 23-án  

jelenik meg.

ÜdÜlési csekket
beváltunk!

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

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

H a t Á r O z a t
Horváth József Várpalota, Készenléti lakótelep 1. szám alatti lakos ál-
tal – „Várpalota készenléti lakótelepi és Baglyas-hegyi polgárok a lakó-
telepi orvosi rendelő működését megszüntető képviselő-testületi dön-
tés visszavonását, és a tárgy újratárgyalását kérjük”– kérdésben be-
nyújtott, helyi népi kezdeményezés indítványozásához szükséges alá-
írásgyűjtő ívet

h i t e l e s í t e m,

egyidejűleg döntésem közzétételét rendelem el.

Határozatom ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Veszpré-
mi Városi Bírósághoz lehet illetékmentes kifogást benyújtani.

Máténé dr. Ignácz Anita, a helyi választási iroda vezetője
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teljesítettük 
a célkitűzést

a Várpalotai Bányász felnőtt 
férfi kézilabda csapata az NB 
I/B nyugati csoportjában 9 győ-
zelem, 3 döntetlen és 12 vere-
séggel 21 pontot gyűjtve a nyol-
cadik helyen végzett. a palotai 
együttes kapta a harmadik leg-
kevesebb gólt, viszont ők is sze-
rezték a harmadik legkevesebb 
találatot. a csapat házi gólkirá-
lya Molnár zoltán lett 118 gól-
lal, a legkeményebb játékosnak 
pedig Mazák lajos bizonyult 27 
kétperces kiállítással.

Szoboszlay István értékel-
te a véget ért szezont: – Tavaly 
nyáron Selymes, Paic, Halász és 
Kiss Szilárddal meghatározó sze-
mélyek távoztak az egyesülettől. 
Egy jó felkészülés után, reme-
kül kezdtük az új idényt, amit az 
1–4 forduló eredményei is mutat-
nak. Innentől azonban megindult 
a lejtmenet, aminek részeként 
edzőváltásra is sor került, a já-
tékosok pedig önbizalomhiányba 
kerültek. Ehhez jött még három 
minimális különbségű vereség és 
két döntetlen, így időközben mó-
dosítanunk kellett a célokon, ami 
ettől kezdve a biztos bennmara-
dás lett. Tavasszal a Nagyatád el-
leni idegenbeli győzelmünk volt a 
fordulat, onnantól megindultunk 
felfelé. Ezután itthon már nem 
vesztettünk, legyőztünk egy na-
gyon jó Százhalombattát és ré-
gi mumusunkat, a Szentendrét 

is sikerült két vállra fektetnünk. 
Az idegenbeli mérkőzéseink fele-
másan alakultak. Tökölön a bírók 
nagyon erősen megfújták a hazai 
pályát, Vácott sérülések is hátrál-
tattak minket, Tatán pedig akár 
meglepetést is okozhattunk vol-
na. Ajkán szurkolóink segítségé-
vel (amiért még egyszer hatalmas 
köszönet illeti őket) sorsdöntő 
mérkőzést sikerült nyernünk egy 
feszült, izgalmas, igazi kiesési 
rangadón. Onnantól pedig meg-
nyugodtunk és a PLER II. ellen si-
ma vereséget szenvedtünk. Táma-
dásban csak tűzoltó munkát tud-
tam végezni. Védekezésünket vi-
szont sikerült megszilárdítani, az 
új kapusunknak is köszönhetően. 
A fiataloknak is igyekeztem lehe-
tőséget adni, akik egyben konku-
renciát is jelentettek a többiek-
nek. Összességében elégedett va-
gyok, a csapat jelenlegi helyzeté-
ből kihoztuk a célt. Ha külön is ki 
kell emelnem személyeket, akkor 
megemlítem Kovács Janit, aki ta-
vasszal nagy segítségünkre volt. 
Molnár Zoli végig nagyszerűen 
játszott, Mazák védekezésben al-
kotott maradandót. Tolnai Péter 
a kihagyások ellenére egész jól 
hozta magát, Bárdos játéka pe-
dig három mérkőzésen is döntő-
nek bizonyult. Emellett minden-
kinek volt olyan mérkőzése, ahol 
sokat hozzátett a csapat teljesít-
ményéhez.

BérCzes VIKtOr

Két döntetlen

Ötödikek a kosarasok

VBsK–Kőszeg 3:3 (0:2)
VBSK: Radnai, Bíró (Fülöp), 

Szeleczky, Kovács, Kaufmann, 
Szurok, Pavelka, Marton (Cziráky), 
Humli, Hardi, Borbás (Uj).

A tabella utolsó két helyét el-
foglaló együttes találkozójának 
első felében a vendégek tetszés 
szerint vezették az ellentámadá-
sokat és csak Radnai kapus bra-
vúrjainak köszönhető, hogy nem 
került nagyobb hátrányba a Vár-
palota. A folytatásban a hazai-
ak nagy erőket mozgósítottak és 
Humli lövésével, majd Hardi két 
fejesével 0:3-ról döntetlenre hoz-
ták a mérkőzést.

zte II.–VBsK 0:0
VBSK: Radnai, Bíró, Kovács, 

Uj, Csupor, Fülöp, Pap (Hardi), 
Pavelka, Szurok, Kalapács, Humli 
(Simon).

Az utolsó mérkőzésekre a tisz-
tes helytállást kitűző Bányász az 
esélyesebb, a tabellán nyolcadik 
helyen álló Zalaegerszeg otthoná-
ban megérdemelten szerzett egy 
pontot. A palotai focisták a baj-
nokság záró fordulójában a jelen-
leg hatodik Balatonfüred gárdáját 
fogadják június 11-én, szombaton 
17 órakor.

B. V.

Várpalota KC–Fornetti Fehér 
Palota 78:69

VKC: Perger 17, Bátor 12, Fo-
dor 13/3, Rácz 13/3, Daruság 8, 
Bacsárdi 8, Hosszú 6.

Véget értek a 18 csapatos Fejér 
megyei bajnokság egész éves csa-
tározásai. A székesfehérvári Alba 
Regia sportcsarnokban kerültek 
megrendezésre a döntő és a hely-
osztó mérkőzések, ahol a Várpalota 

a Fornetti együttesével mérte össze 
az erejét az ötödik helyért. A palotai 
kosarasok az első pillanattól kezdve 
vezettek, és bár hiányos csapattal 
álltak ki, végül magabiztosan nyer-
ték a szezon utolsó találkozóját. A 
bajnoki címet az Ősfehérvár gárdá-
ja szerezte meg, miután a döntő-
ben 101:83-ra legyőzte a Fehérvár 
KC második csapatát.

BéVé

Pünkösd-kupa

pünkösd-kupA néven utánpótlás lAbdArúgó tornárA került sor várpAlotán. A fiAtA-
lok három korosztálybAn mérték össze ereJüket. A házigAzdA pAlotAiAk Jól szerepel-
tek: két első és egy második helyezéssel zárták A viAdAlt. A tornA végeredménye: u7-
es korosztály: 1. vbsk, 2. zirc, 3. nádAsdlAdány, 4. bAlAtonfüred, 5. csetény. 
u9: 1. vbsk, 2. bAlAtonfüred, 3. mór, 4. nádAsdlAdány, 5. csetény. u11: 1. 
bAlAtonfüred, 2. vbsk, 3. zirc, 4. nádAsdlAdány, 5. csetény.



www.hubertparketta.hu

féle 
laminált 
padló

LAMINÁLT PADLÓK már  990 Ft/m2
-tôl

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

Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.

Az akció június 1-tôl 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Bruttó árak, forintban értendôek.

SVÉDPADLÓK 30% kedvezménnyel, nagy választékban

Árpád ABC és Erdõdy ABC szuper ajánlata!
Várpalota, Erdõdy 31. tel:. 88/592-101 és Várpalota, Árpád u. 11. tel.: 88/592-395

Erdõdy ABC további ajánlata A Bátor Kft  minden üzletében!

Június 10-én pénteken a Bátor Kft. üzleteiben a zsemle 15 Ft/db!

Akciónk június 9–12-ig (csütörtöktõl vasárnapig) tart.

Sertés  karaj  . . . . . . . . . . . . . 1099  999.-/kg
Sertés lapocka . . . . . . . . . . . . . . . . . 949  899.-/kg
Csirke faros comb . . . . . . . . . . . 689  495./kg
Bátor kenyér  0,75kg . . . . . . . . . 160  130.-/db
Zsemle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  15.-/db

Kristálycukor 1kg  . . . . . . . . . 340  299.-/db
Étolaj 1L . . . . . . . . . . . . . . . . . 399  359.-/db
Gyermelyi finomliszt 1kg  . . . .199  145.-/db
Fagyasztott kacsa (kb.2,5kg)  . 690  550.-kg

Coca-cola,Fanta narancs 2L . 349  279.-/db
Family szénsavas cola, 
narancs 2L . . . . . . . . . . . . . . . . . 79  59.-/db
Super aqua 1,5l ásványvíz 
6db vásárlása esetén  . . . . . . . . . . . .45.-/db

30 Ft/l

30 Ft/l

139 Ft/l

Apró tojás 
(30 db-os) tálcán . . . . . . . . . . . . . . . 15.-/db

I.o. tojás 
(30 db-os) tálcán . . . . . . . . . . . . . . . 19.-/db


