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Gazdag Erzsi:
Megjött a télapó

Szánon jött. A hegyeken
fenyők búcsúztatták.

Zsákját tükrös hegyi tón
vizilányok varrták. 

Medvék mézet gyűjtöttek
nyár derekán néki.

S egy kosárban áfonyát
küldött az ősz néni. 
Pirosszemű mókusok
mogyorója csörren.

S megcsendül a kicsi szán
csengője a csöndben. 

Itt van már az udvaron.
Toporog a hóban.
Teli zsákja a tiéd,

dúskálhatsz a jóban. 

KALENDÁRIUM
December 6: Mikulás napja

A Biztonságos Böngészés Prog-
ram ajánlása szülőknek és 

gyerekeknek. Az internet csodála-
tos eszköz. Nélküle sokkal bonyo-
lultabb volna megismerni a világot, 
nélküle sokkal nehezebb lenne 
kapcsolatot tartani barátokkal és 
munkatársakkal, és az internet segít 
abban is, hogy hivatalos ügyeinket 
kényelmesen és gyorsan elintéz-
hessük. De az internet veszélyes is 
lehet. A hálózaton olyan emberek 
is fent vannak, akik mások, főleg 
gyerekek jóhiszeműségét, ártatlan 
kíváncsiságát használják ki. Ezek-
kel az emberekkel, vagy rosszindu-
latú eszközeikkel bárki, bármikor 
találkozhat, amikor bekapcsolja 
számítógépén a böngésző progra-
mokat, vagy amikor kinyitja email 
fiókját. Ez az ajánlás azoknak a szü-
lőknek szól, akik azt akarják, hogy 
gyermekük biztonságban legyen, 
amikor netezik, és azoknak a gyer-
mekeknek szól, akik már önállóan 
használják az internetet, de még 
nem tudják, hogy a net nagyon ve-
szélyes is lehet. Reményeink szerint 
ez az ajánlás segít abban, hogy az 
internetet használó gyerekek óvato-
sabbak és körültekintőbbek legye-
nek, és így nagyobb biztonsággal 
használják a hálózatot. 
Ajánlás szülőknek: 
Legyen érdeklődő a gyermek tevé-
kenységeivel kapcsolatban, kezde-
ményezzen beszélgetéseket. A szü-
lők és a gyermekek kapcsolatában 
is a legfontosabb dolog a bizalom.
Készítse fel gyermekét az internet 
világára. El kell mondanunk neki, 
hogy az internet nélkülözhetetlen 
eszköze a tudás megszerzésének, 
de tudniuk kell azt is, hogy egyúttal 
rengeteg veszélyt is rejt. 
Szoktassa hozzá gyermekét, hogy 
az internetezés lehet közös program 

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÁS
Biztonságos internetezés

is, és nem csak elvonulva, az egye-
düllét titkosságában lehet élvezni. 
Legyünk lelkesek és szakítsunk 
mindig időt arra, ha a gyermekünk 
szeretne nekünk megmutatni vala-
mit az interneten. 
Használjon megfelelő szűrőprog-
ramokat. Ezek segítségével megfe-
lelően szűrhetők az interneten elér-
hető tartalmak, így megelőzhetőek 
a pedofil jellegű zaklatások, és az, 
hogy gyermekünk erőszakos tartal-
makkal találkozzon.
Ajánljon megfelelő alternatív prog-
ramokat a számítógépes játékok és 
az internet túlzott használata mellé. 
Fordítson időt és energiát arra, hogy 
gyermekeivel közös programokon 
keresztül keltse fel érdeklődésüket a 
nem virtuális világ irányába.
Amennyiben tudomására jut, hogy 
a gyermekeket bármilyen formá-
ban zaklatják az interneten keresz-
tül, forduljon a rendőrség megfe-
lelő szervéhez emailben: bunmeg.
brfk@budapest.police.hu
(Következő héten a gyermekeknek 
szóló ajánlást közöljük. 
A palotaportálon továbbra is olvas-
ható a rendőrség szabálysértéssel és 
bírságokkal kapcsolatos tájékozta-
tója.                                    Szerk.)

A gyerekek már javában vár-
ják az estét, amikor kis ci-

pőjük megtelik nyalánkságokkal, 
kisebb ajándékokkal. Mindenki 
csak annyit tud róla, hogy piros 
ruhát visel, szakálla és haja ősz 
és sokszor Krampuszok kísérik 
útján. De vajon ki is a Mikulás 
valójában? Honnan ered ez az 
ünnep (szokás)? Mikulás, vagyis 
Szt. Miklós, püspök volt, a keleti 
egyház máig legtiszteltebb szent-
je. A legenda szerint a szomszéd-
ságában lakó férfinak volt 3 lánya, 
akiket férjhez akart adni, de nagy 
szegénységben éltek, így nem volt 
hozomány a lányok számára. Szt. 
Miklós az éj leple alatt a lányok 
ablakába három zacskó aranyat 
tett, hogy megmentse becsületü-
ket. Mikor a harmadik lány abla-
kától osont el, a háziak hangokat 
hallottak, kinéztek, de már csak 
egy piros ruhás alakot láttak sie-
tősen távozni a hóesésben. Persze 
ahány ház, annyi szokás. A finn 
Mikulás már december elejétől 
kezdve rénszarvasokkal járja az 
utcákat. A norvégoknál hasonló-
an a szokások, mint nálunk. Bár 
Krampuszok helyett manócs-
kái vannak. Szt. Miklós ünnepe 

Amerikában a 19.században ke-
veredett össze Karácsony ünne-
pével. Az amerikai gyerekek nem 
csak a Mikulást kedvelik nagyon, 
de szánhúzó rénszarvasait is. Egy 
amerikai dal szerint Rudolfot, a rén-
szarvast, testvérei kicsúfolták piros 
orra miatt, a Mikulás azonban őt 
választotta maga mellé, és azóta 
együtt járják a világot, hogy a 
gyerekeknek ajándékot vigyenek.  

Megjött a Télapó...
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JÓ SZERENCSÉT FILM-
SZÍNHÁZ MŰSORA

december
8. hétfő 16 és 18 óra 

Mázli 
Színes magyar filmvígjáték 
Rendező: Keményffy Tamás

Szereplők: Lukáts Andor, Gyu-
ricza István, Kapácsy Miklós

9 - 10. kedd - szerda 
14, 16 és 18 óra

Immigrants-Jóska menni 
Amerika

Színes magyar animációs 
vígjáték 

Rendező: Csupó Gábor

12-13. péntek-szombat 18 óra
A spanom csaja

Színes amerikai filmvígjáték
Szereplők: Kate Hudson, 

Alec Baldwin, 
Jason Biggs

14 - 15. vasárnap - hétfő
14, 16 és 18 óra

A csapda
Színes szerb krimi

Rendező: Srdjan Golubovic
Szereplők: Nebojsa Glogovac, 

Natasa Ninkovic

Programok, 
Rendezvények

Adventi kézműves 
játszóház

december 6. 8-12-ig
december 13. 8-12-ig
Helyszín: A Felsővá-

rosi Helytörténeti 
Múzeum fazekasműhelye.
Várpalota, Rózsakút u. 23.

Jelentkezés: 20/394-
3225, 88/592-661.

A játszóház ingyenes.

XV. Mikulásnapi 
futóverseny

2008. december 7-én
vasárnap
10 órakor

Rajt és cél:
Várpalota, Thury vár

Információ: 06-20/996-0500. 

Az egyházi esztendő jeles 
napjai, ünnepi szokásai
a bakonyi és a Balaton-

felvidéki falvakban
a „Néprajzi esték” című 
sorozat utolsó előadása

Előadó: S. dr. Lackovits 
Emőke múzeumi főtanácsos

Helyszín: Krúdy Gyula 
Városi Könyvtár

Időpont: 2008. december 9.
 (kedd) 17 óra

A Marathon TKE 
évi közgyűlése

Időpont: 2008. december 12.
Helyszín: Civil Ház

Orgonahangverseny 
karácsonyra – a 

hallgatókkal 
a hallgatóknak

Időpont: 2008. dec. 18. 18 óra
Helyszín: Várpalota – 

Nagyboldogasszony Templom
Jegyelővétel: Jó Szerencsét 

Művelődési Központ 
– Honvéd u. 1. 
Tel: 88 472305

A Városi Könyvtár 
ünnepi nyitvatartása:
2008. december 23-án 

(kedd): 10-18 óráig
december 24-től 

2009. január 5-ig zárva

A mai kekszek, a sütemények, 
a csokoládé és a cukrász-

áruk története az emberiséggel 
egyidős. A civilizációk kialakulá-
sakor méz és a gyümölcsök vol-
tak az édességek fő alapanyagai, 
amelyeket különböző formában 
fogyasztottak az egyiptomi, arab, 
kínai, görög és római kultúrák-
ban. Később ezek az egyre válto-
zatosabb receptek szerint készül-
tek, és szerves részeivé váltak a 
vallásos szertartásoknak és az 
ünnepi alkalmaknak. Az édessé-
gek történetében a legnagyobb 
mérföldkövet az ipari forradalom 
jelentette. Ettől kezdve egyre 
bővebb választékban, nagyobb 
mennyiségben és olcsóbban ke-
rültek piacra az édességek. Azóta 
tovább bővült az alapanyagok és 
a receptek köre - így alakult ki 
napjaink rendkívül széles válasz-
téka, amelyek közül a legkedvel-
tebb a csokoládé, amelyet vala-
milyen formában naponta több 
mint egymilliárd ember fogyaszt. 
A középkorban az angol pékek 

KULINÁRIA
Kekszek, apró sütemények 

úgy készítettek kekszet, az így 
kisült kenyeret megédesítették és 
visszarakták a kemencébe, hogy 
megkeményedjen. A keksz an-
gol neve, a biscuit, azaz kétszer 
megsütve a franciából szárma-
zik. A kereskedelem bővülésé-
vel, külföldről behozott magvak-
kal, szárított gyümölcsökkel és 
fűszerekkel ízesítették a keksze-
ket és süteményeket. Kezdetben 
csak a gazdagok férhettek hozzá 
ezekhez a luxuscikkekhez, de az 
árak csökkenésével később egyre 
több ember élvezhette ízüket.

fotó: archív

fotó: archív
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Visken, a mai Kárpát-Ukrajna 
területén született 1975-ben. 

Szülőhazájából nem sok emlé-
ket őriz, hiszen másfél éves volt, 
amikor Magyarországra költöz-
tek. 1976 óta Székesfehérváron 
élt, ott végezte általános- és kö-
zépiskoláit. 2001-ben fejezte be 
tanulmányait a Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskolán, ahol bio-
lógia-rajz szakos tanári diplomát 
szerzett. Pályáját az Inotai Ál-
talános Iskolában kezdte, nagy 
lelkesedéssel. Precíz, pontos, fá-
radhatatlan, teljességre törekvő 
embernek ismertem meg, - hiszen 
6 évig munkatársak voltunk. Ál-
landóan hajtja a tudásvágy, a kí-

BEMUTATKOZÓ
Hufnágel Erika, művésztanár

váncsiság, a folyamatos tanulás 
igénye. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy ebben az évben 
végezte el a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem vizuális kommuni-
káció- és környezetkultúra tanári 
szakát, kitűnő eredménnyel. Sok-
oldalú személyiség. Keresi helyét, 
keresi azt a kifejezésmódot, amely 
leginkább közvetítheti érzéseit, 
gondolatait. A képzőművészet 
mellett érdekli a zene, a színház, 
a balett, sőt verseket is ír. Keresi 
a gyermeket, azt a tanítványt, aki 
áhítja a szépet, az értékeket, ame-
lyeket ő tanárként közvetíteni sze-
retne, keresi a csendet, amelyben 
az alkotás megszülethet, keresi az 

igaz barátságokat, az életre szóló 
társat. Kutatja a színeket, a fé-
nyeket. Tudja, hogyan változtatja 
meg a világot az ablakon beömlő 
napsugár, a szemekben felragyo-
gó csillag. A szimbólumalkotás 
gyakran köszön vissza Erika ké-
pein. (alagút, örvény, spirál, labi-
rintus…) Bizonyára nem véletlen, 
hogy ezek a motívumok kísérik 
végig alkotásait, hiszen mindig 
visszatér azokhoz a témákhoz – s 
ezzel mindnyájan így vagyunk – 
amelyek egész életünket irányít-
ják. Az átélt élmények azonban 
átszűrik, módosítják, érzésekkel 
töltik meg ezeket a gondolatokat, 
amelyek aztán nála képi formát 
öltenek. Főiskolás évei alatt is-
merkedett meg a sokszorosító gra-
fikai eljárások néhány vállfajával. 
Jelenleg a kollográfia technikája 
foglalkoztatja, de érdeklik egyéb 
vegyes technikával készülő kísér-
letező eljárások is. Legfontosabb 
kifejezőeszköze a vonal, melynek 
nagyszerűsége és titka abban van, 

hogy formákat és figurákat lehet 
vele létrehozni, de pusztán belső 
ritmusa is kifejező. A vonalak já-
téka, kiegészülve a nyomtatás so-
rán alkalmazott színekkel, foltok-
kal, egészen különleges felületet 
hoznak létre. Nyomon követhető, 
hogy milyen sokat változtat a 
kompozíción egy-egy apró formai 
csavar, egy elforgatás, egy másik 
szín, vagy a tónusok erőssége, 
finomsága. Ki nem vágyik arra, 
hogy gondolatait megossza má-
sokkal? Van aki ezt a hétköznap-
ok nyelvén teszi, de aki elegendő 
talentumot kapott, az versben, a 
zene nyelvén, esetleg képekben. 
Erika a képzőművészet mellett 
döntött.  Sok sikert kívánunk 
Neki! HUFNÁGEL ERIKA má-
sodik önálló kiállítása november 
24-én nyílt meg a Krúdy Gyula 
Városi Könyvtárban. 2008. de-
cember 20-ig tekinthető meg a 
könyvtár nyitvatartási idejében.
A tárlatot az érdeklődők figyelmé-
be ajánlotta: Zöld Istvánné

November utolsó napjaiban az 
Emlékív és Levélzáróbélyeg 

Gyűjtő Szakosztály III. Országos 
Kiállításának adott helyet város-
unk. 17 kiállító anyagát láthattuk 
az ország minden részéről, köztük 
hat várpalotaiét.  Kiállított gyűjte-
ményeikkel a zsűri által a legtöbb 

CIVIL ÉLET
Országos bélyegkiállítás

pontot kapták: Szekeres Sándorné 
(Dunakeszi), Vanyó József (Várpa-
lota), és Filep László (Budapest). A 
képen két helyi induló látható, a fel-
nőtt és az ifjúsági bélyegkör vezetői 
- Vanyó József és Miklós László - 
akik a jól szervezett kiállítás házi-
gazdái is voltak.      Szajp Istvánné

fotó: Zöld Istvánné

fotó: Szajp Istvánné

A Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat Várpalotai Cso-

portja, a Városszépítő és Védő 
Egyesület és a Krúdy Gyula Vá-
rosi Könyvtár szervezésében, a 
Városi Nyugdíjas Klub tagjainak 
részvételével került sor ebben az 
évben a Magyar Tudomány Napja 
ünneplésére, melyet az Ország-
gyűlés 2003-ban vett fel hivatalo-
san az ünnepek nyilvántartásába. 
„A Nobel-díj és a magyar No-

CIVIL ÉLET
A Magyar Tudomány Napja

bel-díjasok” címmel Fábián Éva 
vegyészmérnök, nyugalmazott 
főmuzeológus tartott kiváló elő-
adást, melyből megismerhettük 
a magyar és magyar származású 
Nobel-díjasokon túl Alfréd Nobel 
életét és munkásságát. Az elő-
adás kitért a természettudomány 
elismertjein túl a közgazdaság, a 
béke-díjasokra és a Nobel-díjjal 
elismert írónk életére, munkássá-
gára is.                   Szajp Istvánné

fotó: Szajp Istvánné
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A MI így készülünk az isko-
lába rendezvénysorozat 

„Hogyan segíti az óvodai képes-
ségfejlesztés az iskolai ismeret-
szerzést?” címmel kezdődött.  
A találkozóra november 26-án 
került sor a Magániskolában, 
amelyre szülők, óvónők, taní-
tók jöttek el.  Nem nevezném 
előadásnak, inkább tapaszta-
latcserének, hiszen nem csak a 
meghívott előadók – Kuruczné 
Borbély Mária és Varga Lívia, 
az Apáczai Kiadó munkatársai 
–, de városunk gyakorló pe-
dagógusai: Vámosné Gönczöl 
Gyöngyi, Pass Lászlóné és Mát-
rai Balázsné is beszámoltak a té-
mával kapcsolatos tapasztalata-
ikról. Egybehangzó véleményük 
az volt, hogy az utóbbi években 
az iskolába kerülő gyerekek is-
meretei óriási mértékben gya-
rapodtak. A gondot tehát nem 
ez, hanem a mozgáshiányból 
adódó testi fejletlenség, a fára-
dékonyság, a figyelemzavar, az 

VÁROSI HÍREK
MI így készülünk az iskolába

agresszivitás, a türelmetlenség, 
az alkalmazkodás képességének 
hiánya jelenti. A probléma ki-
küszöbölésére kiváló módszer-
tani javaslatokat kaptunk. S bár 
a beszélgetés a pedagógusok 
számára sem volt tanulság nél-
küli, sajnálatos, hogy a szülők 
közül nagyon kevesen jelentek 
meg a rendezvényen. Ők azon-
ban úgy gondolom, használható 
ötleteket kaptak ahhoz, hogy 
hogyan segíthetik iskolába ké-
szülő gyermekük képességeinek 
fejlődését. A mindennapi élet-
ben megvalósítható „gyakorla-
tokon” kívül segíthet ebben az 
előadók által jegyzett több ki-
tűnő munkafüzet is, amelyeket 
minden érdeklődő átlapozha-
tott a program zárása után. Az 
előadássorozat folytatódik!  A 
következő alkalommal, január-
ban egy pszichológus mondja el 
véleményét az iskolaérettséggel 
kapcsolatban.

Juhosné Vavró Zsuzsanna

VÁROSI HÍREK
„Vásárhelyi András napok”

OLVASÓI GONDOLATOK
Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretném, ha így Karácsony és 
persze a Mikulás közeledtével, 

gondolataim megjelenhetnének a 
lap hasábjain. Én egy, már nem gye-
reknek számító, harmincas éveiben 
járó nő vagyok. November vége 
felé már félve lépek az üzletekbe, s 
ha tehetem, megállás nélkül, sietve 
haladok el a kirakatok előtt is, mert 
már tudom, mire számíthatok. A 
külső ingerek szinte megállíthatatla-
nul törnek elménk felé és sajnos, ta-
pasztalataim szerint, nem céltalanul 
és sikertelenül. Gyermekkoromban 

testvéreimmel serényen fényesítet-
tük csizmáinkat és tudtuk, a csínyte-
vések ellenére azért biztos bennün-
ket is meglep valamivel a Télapó. 
A Karácsony pedig, míg meg nem 
kaptam az első fizetésemet, a saját 
magam által kreált ajándékokról 
szólt. Pénz birtokában persze el-
kapja az embert a gépszíj, hajlamos 
mindenfélét összevásárolni, egyre 
nagyobb és drágább ajándékokat. 
Mígnem aztán ő is visszakapja a 
bár hatalmas, de személytelen cso-
magokat. Egy ilyen Karácsony al-
kalmával döbbentem rá arra, hogy 
nem a mennyiség számít, nem az, 
hogy bedőltem-e az akcióknak, 
vagy éppen a többség által preferált 
termékek széles kínálatának. Az 
ajándékozás nálunk családi körben, 
meghitt hangulatban zajlik. Nem 
pénzszagú. Sokkal inkább az együtt 
töltött, értékes percek kerülnek elő-
térbe és az ajándék csak egy aprócs-
ka eszköz szeretetünk kifejezésére.

Kellemes Ünnepeket kíván: 
Tóth Melinda Várpalotáról.

fotó: archív

Az alapítványi bállal vette kez-
detét a „Vásárhelyi András 

napok” rendezvénysorozat, amely-
re - hagyományainkhoz híven - no-
vember utolsó hetében került sor. 
A változatos programokba bekap-
csolódhattak a kistérségi általános 
iskolák diákjai is. Minden napra 
jutott valamilyen verseny, vetélke-
dő, így lehetőségük nyílt a gyere-
keknek arra, hogy kipróbálják, ki 
miben a legügyesebb. A kistérségi 
mesemondó versenyen hét iskola 

képviseltette magát. A hangulatos 
magyar nép- és műmeséket elő-
adó diákokat a Mészáros Imréné, 
György Judit, és Gertsmár Ferenc 
alkotta zsűri értékelte. Az 5.-6. osz-
tályosok közül első helyezést ért el 
Csomai Bettina, a peremartoni II. 
Rákóczi Ferenc Ált. Iskola tanulója. 
A 7.-8. osztályosok kategóriájában 
Tajti Virág lett a legjobb, aki a Vár-
kerti Általános Iskolát képviselte. 
Tanulóink közül 2. helyezést ért el 
Németh Bendegúz /6. o./ és Borzási 

Nikoletta /7. o./  Szintén második 
helyezett lett Onofer Dóra, a Bán 
Aladár Ált. Iskolából. Harmadik dí-
jat nyert Pék Marcell, a Nepomuki 
Szt. János Katolikus Iskola ötödikes 
diákja. Kedden a kistérségi angol 
nyelvi verseny következett – 7 is-
kola képviseltette magát - sok játé-
kos, szórakoztató feladattal. Szép 
számmal jöttek versenyezni nép-
daléneklésben is az anyaiskola és 
a tagintézmények diákjai. A közös 
éneklés után sok gyönyörű népdalt 
hallhattunk kicsiktől és nagyobbak-
tól egyaránt. Teljesítményük alapján 
a legjobbak: Szűcs Boglárka 2. o., 
Ébert Mirella 6.o. a Várkerti Ált. Is-
kolából, illetve Szász  Kamilla 8.o., 
aki a Vásárhelyi Ált. Iskola tanuló-
ja. Az énekversennyel párhuzamo-
san „Egészséges életmód” címmel 
vetélkedő zajlott az alsó tagozatos 
osztályoknak 3 fős csapatok részvé-
telével . Élményszámba ment, ami-
kor a gyerekeknek bekötött szem-
mel, pusztán az illatáról kellett a 
gyümölcsöket felismerni. A legjobb 

teljesítményt a 4. b csapata érte el. A 
csapattagok: Puklics Flóra, Szukics 
Anna, Dröszler Petra. A tanulmányi 
versenyek közül 3. és 4. osztályban 
helyesírási versenyre, felső tagozat-
ban pedig  évfolyamonként matema-
tika versenyre került sor. A legjobb 
helyesírók: Németh Sarolta 3.o. és 
Mórocz Bálint 4.b. A legügyesebb 
matematikusok: Vázsonyi Dániel 
5.o., Takács László 6. o., Szelestey 
Zsolt 7. o., Csere Márk 8. o. Sok ta-
nuló vett részt a sportprogramokban 
is. A kisebbek kerékpáros ügyes-
ségi versenyen és futóversenyen 
próbálhatták ki képességeiket. A 
célnál finom alma, kalács, müzli és 
az elmaradhatatlan forró tea várta 
őket. Aktív szülők segítettek a le-
bonyolításban. Felsős gyerekeink 
zsinórlabdázásban ügyeskedhet-
tek. December 1-jén  ünnepélyes 
keretek közt kapták meg a gyere-
kek jól megérdemelt jutalmukat.

Némethné Csurgay Zsuzsa, 
taginztézmény vezető;

Nemetz Albertné

Sportverseny a “Vásárhelyi András napok” keretein belül
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Mellettünk élő állatainkat, 
kedvenceinket több betegség 

is fenyegeti, amelyeket a környe-
zetből, beteg állatokkal, vagy azok 
testváladékaival találkozva kaphat-
nak el. Magyarországon csak a ku-
tyák veszettség elleni oltása kötele-
ző, amit törvény is szabályoz, erről 
már külön cikk is megjelent. Sokan 
azt mondják, hogy a többi oltás nem 
szükséges, vagy csak kölyökkorban 
kell, mert később már nem kapják 
el a betegségeket állataink. A fiatal 
kutya, macska kölykök az anyjuktól 
a föcstejjel felvett ellenanyagaikat 
6 hetes korra felhasználják. Ezután 
kezdi el a saját védekezőrendszerük  
fejlesztését, a saját ellenanyagok 
termelését, tehát ezek a kölykök 6-8 
hetesen teljesen védtelenek, fogé-
konyak minden betegségre. Ezért 
szükséges - és ezért ekkor - az oltási 
program megkezdése. A védettség 
eléréséhez több oltásra van szük-
ség, egy oltás még nem elég. Az 
állatokat az oltások beadása előtt 
mindenképpen féregtelenítésben 

HÁZI KEDVENCEINK
Védőoltások állatainknak

kell részesíteni, ami a védőoltások 
hatékonyságát növeli. Az állatokat 
kettő hónapos koruk körül kell elő-
ször beoltani, majd ezt még ismétel-
ni is szükséges (az ismétlés pontos 
időbeosztása különbözhet az állat 
állapotától, a használt oltóanyagtól 
függően). A védőoltás beadását az 
állatorvos az oltási könyvben iga-
zolja pecséttel, aláírással is.  Ha a 
beadott oltás nincs dokumentálva, 
nincs állatorvos által lepecsételve, 
aláírva, akkor feltételezhetően azt 
nem állatorvos adta be, nem volt 
szakszerű az ellátás. Az ilyen oltá-
sokat nem tudjuk az oltási program-
ban figyelembe venni, olyan mintha 
meg sem kapta volna az állat. Ki 
tudja a vakcina szakszerűen volt-e 
tárolva (hatékonyság!), egészséges 
volt-e az állat oltáskor, kapott-e 
féreghajtót? Ezeket a részleteket 
érdemes az állat megvételekor is 
ellenőrizni, figyelembe venni. Ha 
állatainkat beoltatjuk a gyakori 
betegségek ellen, sok kellemetlen-
ségtől kímélhetjük meg kedvence-

inket és magunkat is. Kedvencünk 
megbetegedésekor súlyos egész-
ségkárosodást szenvedhet, akár el 
is pusztulhat, nem utolsó sorban 
anyagilag is komoly terhet jelent 
a betegségek kezelése, minden-
képpen többet, mint a rendszeres 
védőoltások. Kedvenceink vé-
delmére egyrészt a több betegség 
elleni un. kombinált oltások hasz-
nálatosak, másrészt vannak csak 
egy betegség ellen védelmet adó 

oltóanyagok. Az egy-egy állatra 
kialakított oltási programok akár 
jelentősen is különbözhetnek a 
hely, életkor, faj, fajta, egészségi 
állapot függvényében. Az oltások 
rendszeres, általában évenkénti is-
métlése kedvenceink eltávozásáig 
ajánlatos, a felnőtt és az öreg álla-
tok is ugyanúgy megbetegedhet-
nek mint a kölykök.

Dr. Török Tamás, a Hangadó 
szakértője, magánállatorvos
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Belváros közeli albérleti szoba kiadó 
konyha, fürdőszoba használattal. 1 hó ka-
ucióval. Tel.: 06-30/944-5794.
1db 240 l-es hűtőláda (6 fiókos), 1db 
saválló motoros bogyózó (220V, 500W), 
1 db 80 l-es prés, 1 db műanyag kád el-
adó. Érd.: 06-20/960-3021 a kora esti 
órákban.
13-as acélfelni, 4db eladó Renault 
Meganra. 2.5e Ft/db. 
Érd.: 06-20/418-9362.
Loncsosban családi háznál szoba kiadó. 
Fürdőszoba, konyha használattal 1 vagy 2 
dolgozó nő részére. 
Érd.: 06-20/428-1479.
Karácsony hetében 2 személyes üdülési 
jog bérbe adó a Sárvári Park Inn Szállo-
dában, gyógyfürdőhasználattal. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-70/253-2328, 
06-70/967-6262.
Eladó a Körmöcbánya utcában főzőfül-
kés, másfélszobás, földszinti panellakás. 
I.ár: 6 mó Ft. Érd.: 06-70/943-0946 15 
órától.
Ceragem masszázságy eladó. 
Tel.: 06-20/468-7927.
Eladó Réka elemes szekrénysor 30e Ft 
egyben, vagy 5-8000 Ft elemenként. Ágy-
neműtartós plüss huzatú heverő (fiú) 5000 
Ft. Tel.: 06-20/468-7927.
4 db 4X115-ös osztókörű acélfelni eladó. 
/Pl: mazdára/. Érd.: 06-20/3134-727
Eladó Pétfürdőn, téglaépületben 53nm-
es, 2. emeleti 2 szobás lakás, pince és pad-
lásrésszel. Tel.: 06-30/691-1175.
Takarítást, bevásárlást, idősek gondozá-
sát vállaljuk. Érd.: 06-30/351-0232, 06-
20/531-0468.
Lakásfelújítás, gipszkarton szerelés, par-
kettázás, kőműves, ács és bádogos mun-
kák kivitelezése. Érd.: 06-20/243-7780.
Eladó nagy teljesítményű terménydaráló 
és 150-160 kg-os hízók. 
Érd.: 06-30/521-0373.
Angol nyelv igényes korrepetálását válla-
lom. Tel.: 06-20/329-5473.
Betanított segéd és szakmunkák az Unió-
ban. Tel.: hétköznap 06-20/243-6946.
Labrador keverék kiskutyák elvihetők (6 
hetesek) Berhidán. Tel.: 06-30/217-9301.
Eladó 2+1+1 ülőgarnitúra- szürkés-ké-
kes- ággyá alakítható. 45e Ft. 
Érd.: 06-30/377-6195.
Eladó lakás az Erdődy P. T. u. 23 alatt, 
4. emelet 14-es ajtó. 1.5 szobás. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 06-20/282-1571.
38 éves hölgy, 3 éves kisfiával keresi azt 
a jómódú, gazdag úriembert, aki házába 
lakhatás céljából befogadna. Cserébe 
munkát vállalok /takarítás, házi munka, 
főzés/. Tel.: 06-20/282-1571 reggel 8-17 
óráig lehetőleg hétvége kivételével.
Eladók nagy méretű szobanövények az 
OBI-s ár feléért, egy 50cm-es zöld mű-
anyag, új virágcserép alátéttel, egy 45 
éves étkező 4 székkel, szatén ágynemű 
huzatok. Tel.: 06-30/351-0488.
Eladó bontásból olcsón 1.3 Wartburg al-
katrészek. U.itt: tűzifa fűrészelést válla-
lok. Tel.: 06-20/955-2277.

Kiadó a Tési dombon egy 1.5 szo-
bás, teljesen felújított panel lakás 25e 
Ft+rezsi+kaució. Tel.: 06-20/955-8153.
Kézműves karácsonyi díszek kaphatók. 
Érd.: 06-20/568-1143.
A Szabolcskában 1+3 feles felújított la-
kás eladó. Érd.: 06-20/568-1143.
Pétfürdőn a Liszt Ferenc utcában 1. eme-
leti, 1.5 szobás lakás hosszú távra kiadó. 
Kaució szükséges. Érd.: 06-20/353-2561 
18-19-ig.
Pétfürdőn családi ház eladó a városköz-
ponttól nem messze, csendes környezet-
ben, jó kilátással, gyümölcsöskerttel, sző-
lővel, felszerelt pincével, virágos kerttel, 
nagy kamrával, terasszal, gáz és vegyes 
tüzelésű kazánnal, kerti gépek, szerszá-
mok tárolására alkalmas kis faházzal. 
Tető két éve lett szigetelve. Hirdetésünk 
képekkel és bővebb leírással megtalálható 
az „ingatlan7.com” és az „eladoingatlan.
com” oldalakon is. Ház területe: 86nm. 
Terek alapterülete: 441 négyszögöl. I.ár: 
11 mó Ft. Érd.: 06-70/545-2875.
4 db alufelni Daewoora, Suzuki Swiftre 
(13 colos) eladó. 7.5 e Ft/db. 
Érd.: 06-70/243-1749.
Aprilia Leonardo 250 kevés kilométer-
rel, megkímélt állapotban eladó. Érd.: 06-
70/243-1749.
54 éves nő, közgazdasági érettségivel ál-
lást keres sürgősen. Tel.: 06-88/470-235.
Kiadó összkomfortos kisszoba egyedül-
álló, dolgozó, fiatal személynek azonnal 
költözhetően. Tel.: 06-30/249-3801.
Várpalotán 1+2 félszobás lakás eladó 
(bolt, óvoda, iskola mellett). Csere beszá-
mítható. Érd.: 06-30/369-3828.
Sürgősen eladó Várpalotán a Tési dom-
bon 1.5 szobás lakás. Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: egész nap a 06-20/282-1571.
Várpalotán a piaccal szemben, 1 szo-
bás, földszinti, összkomfortos, vízórás, 
bútorozott lakás azonnal beköltözhetően 
eladó vagy kiadó. Irodának és üzletnek 
is alkalmas. Tel.: 06-30/322-3796, 06-
88/470-021.
3 db gázkonvektor, keveset használt, 
eladó. Weiland átfolyós vízmelegítő, gáz-
palack valamint kis méretű tégla, Minszk 
170l + 40 literes fagyasztó olcsón eladó. 
Tel.: 06-88/477-929, 06-30/295-4828.
Sürgősen eladó Rákóczi telepi sorházban 
lévő, 3 szobás családi ház (bútorokkal 
is)+nagy garázs. Készpénz fizetés esetén 
jelentős kedvezménnyel. Csere is érdekel, 
értékegyeztetéssel. Érd.: 06-30/585-0182, 
06-88/785-078.
Eladó 1 db olajradiátor, 1 db zuhanypanel 
(6 fúvókás, új), 1 db szekrény, 2 kis szek-
rény (dió színű) régi stílű, nagyon szép. 
1 közép 2 összekötő szőnyeg. Érd.: 06-
30/496-2225, 06-88/471-551.
Albérleti szoba kiadó Várpalotán kony-
ha, fürdőszoba használattal. Kauciót 
kérek. U.itt: 3 fiókos fagyasztószekrény 
eladó. Tel.: 06-30/944-5794.
Várpalota, Rákóczi úton, 85 nm-es, 1 + 3  
szobás, I. emeleti panel eladó. I.ár: 9 mó 
Ft. Tel.: 06-30/378-8453.
Rákóczi u. 4. em. felújított, hőmennyi-

ségmérős lakás 9.5 m-ért eladó, vagy ösz-
szeköltözőknek elcserélhető. 
Érd.: 06-70/266-4911.
Eladó újszerű állapotban piros-szürke 
masszív babakocsi. Mindkét irányból 
tolható, fékezhetőm, teleszkópos, huzat 
mosható, lapra csukható. Teliesíthető, 
nyáriasítható. Tartozékok: nagy pakoló 
alul, kivehető mózeskosár, lábzsák, karfa, 
babatáska, ajándék esővédő. Továbbá: 74-
es Motion babakék új overál. 
Érd.: 06-30/9575-267.
Eladó 2db 120x150 cm-es ablakra való 
redőny, a tok festésre szorul. 1e Ft/db. 
Tel.: esti órákban 06-88/471-914.

Eladó kézimunka könyvek, újságok, 
Danielle Steel, Claira Kenneth, Remarque, 
Magyar KönyvKlubbos és sok-sok egyéb, 
vegyes olvasnivalók és 2db olajradiátor. 
Érd.: 06-70/343-7886.
Baglyasban eladó 1245nm kordonos sző-
lő, pince, présház, villany, ciszterna. 
Tel.: 06-70/566-3911, 06-30/342-1064.
Városközpontban 2 szobás, felújított, 
bútorozott lakás kiadó kaucióval. 
Tel.: 06-20/485-9094.

Eladó 36 nm-es, összkomfortos lakás a 
Tési dombon, a Körmöcbánya utcában. 
A lakás deli fekvésű, a szoba parkettás, a 
konyha, előszoba, fürdőszoba, WC járóla-
pozott. U.itt: eladó 4x1 m-es szekrénysor, 
1 db esztergált konyha asztal /3db szék/, 1 
db Fagor típusú, újszerű állapotban lévő 
160 l-es hűtőszekrény, 1 b plafonra szerel-
hető ventilator, amely egyben világítótest-
ként is funkcionál /3 db szpotlámpával/. 
Érd.: 06-30/693-2510, 06-30/864-8162.

Sürgősen eladó városközponthoz közel, 
3 szobás családi ház, 50 nm-es garázs-
épülettel, pincével, melléképülettel, hi-
telügyintézéssel. Érd.: 06-30/408-7897 

egész nap.

Garázs eladó az Édásznál. U.itt, 2 tévé, 
Volswagen eladó. Tel.: 06-30/346-5004.

Kiadó egy 1.5 szobás lakás Várpalotán, a 
Mátyás király utcában. Eladó egy kerámia 
lapos tűzhely. Érd.: 06-20/365-2559.
Sürgősen kiadó Várpalotán, Honvéd ut-
cában 1. emeleti, 1.5 szobás bútorozott 
lakás hosszú távra. Kaució megegyezés 
szerint. 
Érd.: 06-20/558-1013, 06-20/225-0233.

Első osztályú dióbél piaci áron alul el-
adó. Érd.: 06-88/470-550.
Városközponti, egyedi fűtésű lakást ke-
resek 6mó Ft-ig. Érd.: hangado.hirdetes@
gmail.com.

Ingatlanközvetítő magas keresettel 
munkatársat keres nem ügynöki mun-
kára. Fix+jutalék.  Tel:30-520-45-12. 

Munkájára igényes, önállóan dolgozni 
tudó fényező szakmunkást keresünk 
családias jellegű várpalotai vállalkozá-
sunkba. 8100 Várpalota, Pf. 731. 

Balatonkenesén igényesen felszerelt 
söröző eladó. Tel.: 06-20/319-6328, 06-
70/3349-467.

Eladó Várpalota, Körmöcbánya utcá-
ban, téglaépületben, 1,5 szobás, egyedi 
fűtéses, járólapos, redőnyös lakás. Ár: 
6,2 millió Ft. Érd: 06-20/3418-007.

Kismamák figyelem! Bontatlan csomag 
LIBERO pelenkák olcsón eladók. Mé-
retek: 2-4 kg, 3-6 kg. 
Érd.: 06-20/3720-820.

Figyelem! December 14-én, a Madách 
Színház délutáni előadására jegyek 
még korlátozott számban kaphatók. 
Műsoron: József és színes szélesvásznú 
álomkabát, musical. 
Érd.: 06-88/371-462, 06-30/569-8013.

20 nm-es vendéglátós pavilon sürgősen 
eladó. Elemenként szállítható. 
Érd.: 06-20/9372-885.
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