
Huszonöt éve az egészség szolgálatában
Miniszteri elismerést vehetett át a közelmúltban Fülöp Márta várpalotai iskolavédőnő 5. oldal
~

E

Horváth Imréné, Próder István, Leitner Ferenc, Petrovics László ésTolonics István aVárosszépítő és -Védő Egyesület kerti ünnepsé-
gén, amelyet a páros születésnap alkalmából rendezett a kőzelrnúltban a több rnínt két évtizedes múlttal bíró civil szarvezet

Születésnapja alkalmából a 70 éves Proder
Istvánt és a 90 éves Lettner Ferencet közös
tortával köszöntötte a Városszépítő és -Védő
Egyesület. Az örökifjú Feri bácsit Talabér Már-
ta polgármester is otthonában látogatta meg.

Leitner Ferenc hosszú Évtizedeken át kultúrszer-
ideje elengedhetetlen része vezőként és a: művelődési
a városi rendezvényeknek. ház igazgatójaként dolgo-
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zott, közben pedig fotózott
rendületlenül, s szerencse-
re fotózik a mai napig is.
Kordokumentumnak is
bátran titulálható, hat év-
tizedet bemutatö felvételei-
ből életmű-kiállítás is nyílt
az év elején a Thury-vár-
ban. A napokban töltötte be
90. életévét, amelynek alkal-
mából a család mallett a ba-

rátok és természetesen a
város vezetése is köszöntöt-
te. A városszépítőknál szép
hagyomány, hogy közösen
koccintanak a "kerek évfor-
dulósok" egészségére, ezút-
tal Leitner Ferenc mellett a
'70 esztendős Pr6der István
fújhatta el az ünnepi torta
gyertyáját.

.(Folytatás a 3. oldalon)

0entrum
FÓKUSZBAN
Iskolába járni
nyáronisjó

Izgalmas programokkal
várják a palotai gyereke-
ket azönkormányzat nyári
napközis táborában

6-7. oldal

KULTÚRA
Újra fesztivál
a parkerdóben

•

A jövő héten startoló Alfa
Fesztiválon fellép Deák
Bill Gyula, a Ghymes és a
Republic is 3. oldal

SPOUT
Kieső helyról a
középmezónybe
II

A nehézkes ősz után ta-
vasszalsorra nyerte amér-
kőzéseket a Várpalotai ,Bá-
nyász 10. oldal

Nyári programokakönyvtárban
Ugyan szűkebb nyitva
tartással, de gazdag
prograrnkínálattal
várja nyáron a lakos-
ságot a Krúdy Gyula
Városi Könyvtár.

A nyári hónapok alatt is ér-
demes ellátogatni a könyvtár-
ba, hiszen a megszcsott szol-
gáltatás mellett több érdekes
és hasznos programra van le-
hetőség az intézményben. Bu-
dai László könyvtárvezető
megkeresésünkre elmondta,
három páíyázati program is'
indult a közelmúltban. - A több
mint egy évtizede, gyermek-
könyvtárosunk, György Ju-

dit ötJetével és szervezésével csolódunk - részletezte a lehe-
működő Olvasólámpa pályá- tőségeket Budai László, aki
zat idén június elején indult az örömmel említette meg,hogy a
általános iskolás korú gyer- tehetségfejlesztés is előtérbe
mekeket megcélozva. Meg- került.
adott könyveket kell elolvasni A könyvtár januárban csat-
és ehhez kapcsolódóan kérdé- lakozott az országos tehetség-
seket megválaszolni, amely-: pont-hálózathoz, létrehozva a
hez az internetell folyamato- Winkler Márton Tehetségpon-
san lehet kapcsolódni, egé- tot Molnárné dr. László And-
szen a verseny novemberi zá- rea tehetségfejlesztési szak-
rásáig. Nemsokára véget ér a értővel együttműködve. Ehhez
Tudásod a jövőd elnevezésű kapcsolódóan a Gazdagító
pályázat keretében zajló infor- programpárok című pályázat
matíkai tanfolyam, ám hama- keretén belül már lezajlott egy
rosan indulnak az újak: angol foglalkozás, amelyen a nyelv-
újrakezdő és német küszöb- tudomány területén szerez-
szint. Ezenkívül más helyszí- hettek ismereteket játékosan
nen külső együttműködővel is a bekapcsolódó iskolások. A
kezdődnek nyelvi taníolya- következő téma az érdekesnek
mok, ezekhez mentoraink (se- . ígérkező családfakutatás lesz.
gítők) közreműködésével kap- GÁGóANJTA


