
A város lapja

Vajon fehér lesz-e a karácso-
nyunk? – kérdezi a szomszéd bá-
csi, és sokáig kémleli az eget. 
Mert a hóval nem versenyezhet 
semmi. Az mindig olyan, mintha 
elôször látná az ember. Nem lehet 
betelni a mesévé szelídülô, lassu-
ló világgal, a fehértôl megszépül-
nek az arcok, gyerek lesz újra 
mindenkibôl. Örömmel nézem a 
hóban araszoló, csúszkáló, ügyet-
len kedô autósokat, most aztán 
vé ge a száguldozásnak, megbé-
nul, pöfög, forgolódik a többmilli-
ós Mercedes és az aprócska Suzu-
ki, mintha az Úr csak azért külde-
ne ránk omló, zuhanó, szállingózó 
hófüggönyét, hogy figyelmeztes-
sen: lassítsatok és gondolkozza-
tok. Rátok fér, az új esztendôben 
száguldozhattok újra, fröcskölhe-
titek a sarat egymásra, kerülget-
hetitek a koszos buckáitokat.

Nevezzenek szentimentálisnak, 
de én szeretem a karácsonyt. Nem 
úgy vagyok vele, mint a szilveszte-
ri bulival, hogy legyünk túl rajta 
mielôbb. A karácsonyt nem akarom 
megúszni, pedig elég nyûgösek a 
bevásárlószatyros, porszívós, cso-
magolós napok, órák.

Különben elég jól alszom, reggel 
viszonylag tûrhetôen mû kö döm, 
egy krumplis pogácsa, dél elôtt dol-
gozom, rövidet kávézom, egyet sé-
tálok és olvasok kicsit, napilapot 
nem, ha mégis, három perc alatt 
végzek vele. Már nem nagyon érde-
kel a politika. A délután már bonyo-
lultabb, hol ezt, hol azt kell csinál-
ni. Esténként tévézni szoktam, oly-
kor rendesen fel bosszantom magam 
az értékrenden, mert ugyebár „a ke-
reszténység felvétele nyomán foko-
zatosan átalakult a magyarság ér-
tékrendje”. Ez tény, át van alakulva 

és egyre inkább alakul. Általában 
azon bosszankodom, hogy miért 
bosszankodom. Csak úgy mondom: 
semmi kultúrpolitika, épp csak nem 
tudom elfogadni és megszokni.

Mert szabadság van. És teljes 
erô bôl mûködik úgy, ahogy nyilván 
kell. Szabad leosztás, mindenkinek 
mindig igaza van, a másiknak soha 
semmiben. Amit ô ad el, az mindig 
jobb, mint a másiké; csak az ô mû-
sorát nézzék! Jól van, legyen, néz-
zék éjjel-nappal, mit bánom én. 
Történhetett bármi az elmúlt akár-
hány évben, egyedül az áruválasz-
ték és a kényelem nôtt, semmi más 
nem változott. „Az egyetlen lehet-
séges igazság az igazságtalanság 
újfajta elosztása. Az emberek forra-
dalmat csinálnak, hogy mások ke-
rüljenek a há ló kocsiba” – írja a sze-
relmének a vál tozásokban csalódott 
Camus az ötvenes évek elején.

Kiskarácsony, nagykarácsony. 
Min denki nagyon várja. Nem hiszem, 
hogy nagy szeretetorgiákra, általá-
nos megbocsátásokra lenne szüksé-
günk. Igazabb, tehát valóságosabb 
életet élhetne a szerencsétlen és 
nyomorult ember a Földön, ha ko-
molyan venné, amit világosabb pil-
lanataiban meg-megért, hogy az ir-
galom nél kü löz he tet le nebb a jólét-
nél, a sza bad ság pedig annyi, mint 
elismerni a külsô-belsô tényt: az 
ember szeretetre született.  

Persze fél és egyedül van az em-
berfia. Csak sejti, hogyan mûködik 
a világ. Lehet, hogy nem is tudni 
kell, úgyis az érzések játsszák a 
fôszerepet. Hogy végül is jól aka-
rom magam érezni az életben vagy 
nem? Mert ha hideg van, akkor hi-
deg van és kész. De a karácsonyi 
hó az mindig szép, szentimentális.

BALASSA GELLÉRT

Kisült-e már a kalácsom?

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 11. szám  2008. december 4.
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A tervek szerint jövô nyárra elké-
szül a Csík Ferenc olimpiai baj-
nokról elnevezett uszoda, szep-
temberben pedig már az ava tásra 
kerülhet sor – mondta Németh 
Árpád polgármester az alap kô le-
té tel alkalmából rendezett ün-
nepségen, melyet november 21-
én a Gál Gyula Városi Sport- 
  központban szerveztek meg.

A programot a várpalotai DSE 
Unió csapata nyitotta meg nívós, 
profi táncmûsorával, ami igazán 
nagy sikert aratott a közönség 
elôtt. A mûsor keretében mutatta 
be nagyszerû produkcióját Antalka 
Olívia magyar bajnok és európai 
bajnoki ezüstérmes. 

Pál Károly, a polgármesteri hiva-
tal kabinetvezetôje köszöntötte a 
megjelent vendégeket, és mutatta 
be a rendezvény szónokait, Né-
meth Árpád polgármestert, dr. Ja-
kab házyné Mezô Máriát, a Magyar 
Olimpiai Akadémia fôtitkárát, Csik 
Ferencet, a Veszprém Megyei Test-
nevelési és Sporthivatal igazgató-
ját, Huszárné Bacsárdi Valériát, az 
oktatási, kulturális és sportbizott-
ság elnökét, valamint Csík Kata-
lint, a névadó olimpikon lányát.

Várpalotán már létesült uszoda, 
melyet 1935-ben Csík Ferenc ava-
tott fel, majd itt készült az 1936-
os berlini olimpiára a gyorsúszó 

világbajnok, méltán fogja tehát a 
jövôre felépülô uszoda viselni a 
Csík Ferenc nevet. A kilencvenes 
évek óta, a pétfürdôi és az inotai 
uszoda bezárását követôen hiány-
zott e sportlétesítmény a városból, 
így már régi vágya volt a várpalo-
taiaknak, hogy ezt a hiányt pótol-
ják. Az úszás a mozgáskultúra 
alapeleme, fontos, hogy a gyerme-
kek a vízben otthonosan mozogja-
nak, hozzá kell tehát szoktatni a 
gyerekeket az úszáshoz, hiszen ez 
a tevékenység átformálja, egészsé-
gesebbé teszi a szervezetet. Dr. 

Jakabházyné Mezô Mária a pekingi 
olimpiai élményei felidézése után 
azt kívánta a várpalotaiaknak, 
hogy az új uszodában edzô gyere-
kek közül legyen, aki kijuthat 
majd, ha nem is a legközelebbi 
londoni, de a 2012-es olimpiára. 

Várpalota magára talált és to-
vább ápolja azokat a hagyományo-
kat, amelyek a sport terén jelle-
mezték valamikor is a várost – 
mondta örömmel Csik Ferenc. En-
nek megfelelôen valóban fontos 
lesz a városban az úszásoktatás, 
és, ahogy Németh Árpád kiemelte, 

az lesz a cél, hogy egyetlen gyer-
mek se kerülhessen ki úgy az isko-
lából, hogy ne tanult volna meg 
úszni. Az egész várpalotai kistér-
ségnek lehetôsége lesz használni 
majd az uszodát, és eltölteni érté-
kesen és kellemesen itt a szabad-
idejét. Ez hozzávetôleg hatezer 
gyermeket érint – emelte ki Hu-
szár né Bacsárdi Valéria kö szön-
tôjében. 

A rendezvényen megjelent Csík 
Katalin, a névadó úszóbajnok lánya 
is, aki kifejezte meghatottságát és 
köszönetnyilvánítását a városnak, 
amiért édesapja emlékének is adóz-
nak az uszoda felépítésével.

Németh Árpád polgármester és 
Nagy Ottó, a beruházó Várpalotai 
Közüzemi Kft. ügyvezetô igazgató-
ja írta alá az emlékdokumentumot, 
majd ünnepélyes keretek között 
elhelyezték az alapkövet a Sport-
központ mellett, a majdani uszoda 
helyén.

A Várpalota sportéletében 
mérföldkônek számító eseményt 
megtisztelték jelenlétükkel a vá-
rosi, kistérségi vezetôk: a várpalo-
tai képviselô-testület, a városi 
oktatási intézmények vezetôi, civil 
szervezetek képviselôi, továbbá a 
kistérségi polgármesterek.

GÁGÓ ANITA
FoTÓ:  RÉdLI JÓzSEF
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drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  

a 70/514-8314-es  
telefonszámon!

A piroska társasház 60 lakásában 
harmadik hete vizet kell melegíte-
ni mosogatáshoz, fürdéshez! Fi-
zetjük a melegvíz-díjat a 20 fokos 
vízért! Meddig tart még ez a tûr-
hetetlen állapot? 70/618-8953

Végre áthelyezik a szovjet sírokat 
a fôtérrôl. Nem is voltak odavalók. 
70/297-4649

drótpostaSikeres pályázat
Várpalota Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálata felhívással fordul 

a város lakóihoz! Kérünk mindenkit, aki tud, hozzon cipôsdobozban ösz-
szeállított karácsonyi ajándékot azoknak a rászoruló gyermekeknek, 
akiknek ezek nélkül az ajándékok nélkül nem kerülne semmi a kará-
csonyfa alá. A cipôsdoboz tartalmazhat játékot, édességet, könyvet és 
bármit, amivel segíteni tudnak, hogy sok kisgyermeknek boldog legyen 
a karácsony!

Kérjük, a dobozon tüntessék fel, hány éves gyermeknek készítették az 
ajándékot!

Az ajándékokat a családsegítô szolgálat irodájában (Várpalota, Fel sô-
inkám u. 1., buszpályaudvar melletti tízemeletes, földszint) lehet leadni 
2008. december 13-ig ügyfélfogadási idôben. (Ügyfélfogadási idô: hétfô–
kedd: 8–16 óra, csütörtök: 8–17 óra, péntek: 8–12 óra.)

CSALÁdSEGíTô ÉS GYERMEKJÓLÉTI SzoLGÁLAT MuNKATÁRSAI

A VÁTI Magyar Regionális 
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. 
arról tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy az Új Magyar-
ország fejlesztési terv támoga-
tási rendszeréhez benyújtott  A 
Várpalotai Polgármesteri Hiva-
tal szervezetfejlesztése címû 
pályázatát 2008. október 31-ei 
döntése alapján 8 921 772 Ft 
összegû támogatásra érdemes-
nek ítélték. 

Jövô nyárra elkészül az uszoda

Felhívás ajándékozásra
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A testületi ülésrôl jelentjük

Az aktuális gazdasági helyzetrôl, 
a vállalkozások jelenlegi kilátásai-
ról, az elôttünk álló idôszak ne-
héz sé geirôl tárgyalt a város húsz 
legjelentôsebb vállalkozásának ve-
zetôivel Németh Árpád polgármes-
ter. A kötetlen hangvételû ke-
rekasztal-beszélgetésre november  
közepén került sor a polgármesteri 
hivatal üléstermében. 

A megbeszélés célja az volt, 
hogy a helyi gazdaság leg je len-
tôsebb szereplôi egyeztessék ál-
láspontjukat  a jelenlegi általános 
pénzügyi válság kapcsán kialakult 
helyzetrôl. A kezdeményezés a vál-

la latvezetôk körében pozitív fo-
gadtatásra talált.

Bevezetôjében a polgármester 
hangot adott annak a véleményé-
nek, hogy a város számára minden 
adófizetô helyi vállalkozás fontos, 
kiemelt figyelmet élvez, hiszen a 
város fejlesztéseit csak az általuk 
befizetett, éves szinten mintegy 
220-250 millió forintot kitevô he-
lyi iparûzési adóból tudja megva-
lósítani az önkormányzat. 

A résztvevôk aggályukat fejez-
ték ki a jelenlegi helyzetet il le tô-
en, amelyben a vállalkozások szá-
mára nehéz anyagi forrásokhoz 

jutni, és sok esetben a bérnöveke-
dés átmeneti befagyasztása sem 
hoz megoldást a gondokra, elbo-
csátásokra is kell gondolni. Mind-
egyik vállalat vezetôje hangsú-
lyozta, hogy nem akarnak megvál-
ni az évek során kiváló szakmai 
tapasztalatot szerzett és elkötele-
zett munkát végzô szakemberektôl, 
de a körülmények átszervezésekre 
kényszerítik a cégeket.

A helyi cégek többsége már je-
lenleg is minimálisra szorított 
létszámmal dolgozik, ezáltal nem 
is vetül fel az elbocsátás gondola-
ta, mivel ez a mûködést veszé-

lyeztetné. Több vállalatvezetô  
prob lémaként jelölte meg az 
adóelôlegek befizetésének határ-
idejét.  A helyi vállalatok segítése 
érdekében az önkormányzat ré-
szé rôl türelmet és rugalmasságot 
ígért a polgármester. 

Zárásként Várpalota polgármes-
tere ígéretet tett arra, hogy a vá-
ros minden lehetséges eszközzel 
igyekszik támogatni a vállalkozá-
sait a jelenlegi helyzetben, bízva 
abban, hogy az általános kilátások 
belátható idôn belül javulnak és 
ezáltal a helyi cégek ismét növeke-
dési pályára állhatnak majd. 

El szeretnék kerülni az elbocsátásokat

Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselô-testülete soron kö vet-
kezô ülését november 27-én tar-
totta a városházán. 

A képviselô-testület az ülésen 
több önkormányzati rendeletet 
módosított, többek között napi-
rendre került a helyi önszervezôdô 
közösségek pénzügyi támogatásá-
nak rendjérôl szóló rendelet módo-
sítása, mely kisebb vitát keltett a 
képviselô-testületben. A módosí-
tást, melyhez a Várpalota és Kis-
térsége Civilek Szövetsége is tett 
javaslatokat, elsô olvasatra tár-
gyalta és szavazta meg a testület, 
de pontosítás szükséges a további-
akban. 

Várpalota Város Önkormányzata 
2006 óta nem emelt helyi adót, és 
a telekadót is eltörölte, a most 
megszavazott határozat szerint a 
2009-es évben sem tervezi helyi 
adó emelését.

Vita alakult ki arról, hogy a 
Dankó utcai bérlakások fûtésével 
kapcsolatos problémákat hogy old-
ja meg a város. A képviselô-
testület döntése alapján a problé-
ma jogi megoldására, javaslat ké-
szítésére munkacsoport jön létre.

Az ülésen véleményezésre került 
a város 2009. évi költségvetési 
koncepciója. Megszorításokra lesz 
szükség, mivel a 2009-es év költ-
ségvetése bevételkiesések és az 
állami megszorítások miatt kisebb 

lesz, mint a 2008. majd a 2010. 
évi. Egyes képviselôk szerint van-
nak olyan költségvetési tételek, 
amelyekre az önkormányzatnak ke-
vesebbet kellene elôirányoznia. 
Ellenvélemények hangzottak el ar-
ról, hogy mennyiben kell a helyi 
megszorításokat a kormányrendel-
kezésekkel kapcsolatba hozni, a 
„nagypolitikát” bevonni. A kép vi-

se lô-testület végül jóváhagyó dön-
tést hozott a költségvetési kon-
cepció ügyében. 

A testület a továbbiakban hoz-
zájárult ahhoz, hogy Jásd község 
csatlakozzon a várpalotai védônôi 
el látáshoz, valamint a jel zô rend-
sze res segítségnyújtáshoz. 

Emléket állítva Várpalota bá-
nyászmúltjának a képviselô-tes-
tület határozata alapján Bányász 
emlékpark létesül, benne bányász-

emlékmûvel, melynek átadására a 
tervek szerint 2009. december 
4-én kerülne sor. A tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Heidrich Péter 
önkormányzati képviselô emlékére 
a lakók kérésére emlékjelet állíta-
nak a Felsôinkám utcában. 

A testület elfogadta az ifjúsági 
ház kialakításának kö lt ségvetésé-
rôl szóló tájékoztatót, és felkérte a 

jegyzôt és a kincstárat, hogy a 
2009. évi költségvetésben az ifjú-
sági ház kialakításához szükséges 
keret tervezésérôl gondoskodjon. 

2008. december 31-ével meg-
szüntetésre kerül a Gál Gyula Városi 
Sportközpont, jogutódja a Palota-
sport Egészségügyi és Sportszerve-
zési Szolgáltató Kft. lesz. Átalakí-
tásra kerül a Szindbád Kht. is, ez 
ügyben nem volt teljes az egyetér-
tés a testületben, végül az a döntés 

született, hogy a jelenlegi Szind-
bádon belül gazdaságilag önállóan 
mûködô egység alakuljon ki. 

Jelenleg nagy problémák vannak 
a központi háziorvosi ügyelet 
mûködésében, különösen az ügye-
leti óradíj terén. Megoldásnak tû-
nik az erre vonatkozó javaslat, 
mely szerint a mûködtetés átadás-
ra kerül a Várpalotai Kistérség 

Több célú Társulása részére, ezt a 
testület támogatta.

Nem született döntés Inota Vá-
rosrész Önkormányzó Testületébe 
új tag választása ügyében, mert 
az inotai testület nem fogadta el 
a javasolt új tagot, így december-
re várják vissza a képviselôk a 
témát.
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a képviselôk véleményezték a város Jövô évi költségvetési koncepcióJát
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A személyiségzavar olyan kóros magatartás-
beli, érzelmi tulajdonságokra, megnyilvánulá-
sokra utaló összefoglaló fogalom, melyek tartó-
san és jelentôsen eltérnek a társadalmi, kulturá-
lis elvárásoktól. A személyiségzavar fô jelei már 
serdülôkorban mutatkoznak, felnôttként az 
egyén olyan kifejezett, rögzült sajátságokkal 
(kóros gondolkodás-, magatartás- és érzelmi, 
indulati, hangulati mintákkal) bír, melyek egész 
életében fokozott veszélyforrást jelentenek a 
mindennapokban. Környezetükkel szinte mindig 
problémás a viszonyuk, állandó feszültségekkel 
terhelt. Náluk fordul elô a legtöbb válás, belôlük 
lesz a legtöbb hajléktalan, munkanélküli, 
bûncselekmények elkövetôje. Az alkoholisták, 
drogfüggôk jó háromnegyedénél észlelhetô sze-
mélyiségzavar. A személyiségzavar nem ritka 
állapot, 5–15% között ingadoznak a gyakoriság-
ra utaló adatok, tehát minden huszadik ember-
nél fennáll. Okait pontosan nem ismerjük. Fel té-
te lez hetô, hogy a modern világ jellegzetességei: 
az állandó rohanás, fokozott stressz, szorongás, 
a sablonos tömegkultúra, a karrierizmus, az 

anyagi jólét és a közvetlen örömszerzés, mint 
életcél kiváló táptalajt nyújtanak ahhoz, hogy a 
jövôben a személyiségzavarok aránya még na-
gyobb legyen. A társadalmi hatások mellett a 
kialakulásukban örökletes tényezôk, a központi 
idegrendszer korai fejlôdési szakaszaiban 
bekövetkezô károsodás is szerepet játszhat. 
Ezek mellett lehetséges hátterét a kora gyerek-
kor lelki fejlôdési problémái, illetve a hibás ta-
nulási folyamatok képezhetik. Ha a szülôknek 
kevés az idejük a gyerekre, maguk is szorongás-
sal, állandó leterheltséggel, fáradtsággal küsz-
ködnek, érzelmileg kiegyensúlyozatlanok, prob-
lémás lesz a szülô-gyerek kapcsolat is, törés 
következhet be a gyerek lelki fejlôdésében. A 
személyiségzavarban szenvedô emberek jóval 
nehezebben viselik a stresszt, terhelést, a meg-
rázkódtatásokat, mint egészséges embertársaik. 
Ördögi körben mozognak: állapotukat nem 
tekint(het)ik betegségnek, konfliktus- és prob-
lémamegoldó sémáik java részben mégsem 
egészségesek. Környezetükbôl mind nagyobb 
ellenérzést, idegenkedést, s ennek megfelelô 

reakciókat válthatnak ki.  Az is elôfordul, hogy a 
kényes egyensúly hirtelen felborul és súlyos 
pszichiátriai betegség alakul ki. Nagyon fontos 
lenne szakember segítségét kérni, ha úgy érez-
zük, hogy kisgyerekünk viselkedésével valami 
gond van. Még akkor sem kellene ettôl félni, ha 
be kell vallanunk magunknak, hogy a gyereknél 
jelentkezô probléma leginkább saját szorongá-
saink, feszültségünk, lelki problémáink egyfajta 
tükre, ám ha a segítség a megfelelô idôben el-
marad, ez tönkreteheti az ô egész életét. A már 
kialakult személyiségzavarokban legjobb ered-
mény a kombinált, pszichoterápiás és modern 
gyógyszeres kezeléstôl várható. Az utóbbi évek-
ben megjelent gyógyszerek a különbözô pszi-
choterápiás eljárásokkal ötvözve biztató ered-
ményeket hoztak a kezelésben. 

Kérdéseiket a következô címre várom: 
ignaczadrienn@gmail.com.

Személyes konzultáció, tanácsadás, magán-
rendelés: 06 (20) 358-3978

IGNÁCz AdRIENN

A pszichológus válaszol

A személyiségzavarokról 1.

12. 31.
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Kigyúltak az adventi fények Megkérdeztük...

hogy készül 
a karácsonyra?

Egyed Krisztiánné 
gyesen lévô anyuka

Nagyon fontos számunkra a kará-
csony, ilyenkor az egész család össze-
gyûlik. Elôtte örömmel készülünk az 
ünnepre, már feldíszítettük az abla-
kokat. Három kisgyermekünk pedig 
már nagyon várja a Mikulást is.

Tóth József 
villanyszerelô

E témában javaslom, hogy akinek 
van lehetôsége, kedve, az adventi 
idôszakban lapozza fel a klasszikus 
költôket, például Ady Endre Téli 
Magyarország címû versét. Bátran 
gyújtsunk meg egy gyertyát, és 
gondoljunk a szeretteinkre és a 
szeretetre.

Maróti Margit
hivatalsegéd

Nagyon szép a városközpont a sok 
fénnyel, ilyenkor többször sétálunk 
itt a lányommal, és nézelôdünk a 
faházaknál, nagyon hangulatos 
ilyenkor. Ha hétvégén lesz valami-
lyen adventi program, szívesen el-
megyünk megnézni.

A hétvégén megkezdôdött kará-
csonyváró ünnepünk, kigyúlt az 
elsô gyertya a hagyományos ad-
venti koszorún. Csendes felké-
szülés, örömteli várakozás az 
adventi négy hét jellemzôje. Vá-
rosunkban is elkezdôdött az ün-
nepi készülôdés.

Az elsô adventi vasárnap elô es-
téjén Inotán, a falu központjában 
gyújtották meg az adventi gyer-
tyát két egyház képviselôje, Sán-
dor Mihály római katolikus káplán 
és Cartoletti Norbert, az inotai Bé-
tel Gyülekezet lelkipásztora köz re-
mû ködésével, a nemrég alakult 
Köz életi kávéház szervezésében. 
Az advent igazi, mély értelmére, 
jelentésére, a valódi születésvárás-
ra világítottak rá az elhangzó be-
szédek, versek és dalok. 

Együtt ünnepeltek a várpalotai 
evangélikus templomban az Evan-
gélikus Keresztyén Óvoda kisóvo-
dásai, dolgozói, zeneiskolások, 
szülôk és az érdeklôdôk vasárnap 
délután. Az alkalomra a templom 
teljesen megtelt, így gyújtották 
meg az óvoda adventi koszorúján 
az elsô gyertyát az óvodások éne-
kére. A népszerû hagyományos jó-
tékonysági hangversenyen a mu-
zsika hangjai segítségével tárhat-
ták ki szívüket a jelenlévôk, várva 
a megszületô csodát.

A város központjában vasárnap 
este fénybe öltözött a Thuri-vár és 
a tér. Ez a koszorú legyen a kará-

csonyvárás szimbóluma, mindenki 
öltöztesse ünneplôbe a szívét, vár-
va a Megváltó megszületését, 
gyújtsa meg a maga pici gyertyá-
ját, és ezzel az emelkedettséggel 
várja a karácsony eljövetelét – 
hangzottak el Németh Árpád pol-
gármester ünnepi gondolatai, mi-
közben meggyújtotta a város nagy 
adventi koszorúján a gyertyát. A   
Fô téren felállított színpadon ze-
nei programok tették emlékezetes-
sé az ünnepnapot. Az esô ugyan 
sok érdeklôdôt elijesztett, de akik 
a rossz idô ellenére jelen voltak, 
hallhatták a Mozgássérültek Vár-
palotai Egyesülete karácsonyi da-
lait, a Palotai Turul Társaság szer-
vezésében a Te Deum zenekar és a 
városi evangélikus kórus egyházi 

Üdvözítô-váró énekeit. Tibi és Klá-
ri zenés elôadása inkább a kisgye-
rekeket próbálta megszólítani, 
megmozgatni gyermekdalaival. 

A téren, a tavalyi évhez hason-
lóan a Palotai Turul Társaság idén 
is felállította a keresztet, mely ha-
talmas felkiáltójelként hívja fel a 
figyelmet a lényegre, amit az este 
elhangzó egyik dal jól kifejez: 

Jöjj el hát, Istenem, 
lobbants lángot az éjjelen,

élô irgalmadat terjeszd ki fölénk!
Jöjj el hát, Istenem, 

nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el gyermekarcú Isten, 

szállj közénk!
GÁGÓ ANITA

FoTÓ:  RÉdLI JÓzSEF
ToVÁBBI KÉpEK A www.VARpALoTAI.hu oLdALoN

a fôtéren felállított színpadon zenei programok tették emlékezetessé az ünnepnapot

K Ö z L E M É N Y 
Adósságkezelési 

tanácsadás

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a támogatott nyugdíjas- és 
kismamabérletjegy megváltásához szükséges utalványok az ügyfélszol-
gálati és okmányirodán 2008. december 8-ától igényelhetôk.

Az igényléshez szükséges okmányok és dokumentumok: személyazo-
nosító igazolvány (szig.), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ameny-
nyiben a szig. nem tartalmaz a lakcímre vonatkozó adatot); nyugdíjas 
esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás törzs-
számáról szóló igazolás (nyugdíjban/járadékban részesülôk nyugdíjas-
igazolványa), az igénylés benyújtását megelôzô havi nyugdíjszelvény; 
kismama esetében a gyes, gyed megállapításáról szóló határozat, az 
igénylés benyújtását megelôzô hónapban utalt gyed, gyes folyósítását 
igazoló irat (postai átvételt igazoló szelvény, számlakivonat stb.)

Az igénylés helye: polgármesteri hivatal B bejárat, 17. sz. iroda.

Várpalota Város Önkormányzata 
rendeletének értelmében az önhi-
bájukon kívül közüzemi díjhátra-
lékkal rendelkezôk tartozásainak 
rendezéséhez kapnak vissza nem 
térítendô támogatást, amennyiben 
a jelentkezôk bizonyos törvényi 
feltételeknek is megfelelnek. A 
várpalotai családsegítô szolgálat 
tartott ez ügyben lakossági fóru-
mot, amelyen Puspán Judit adós-
ságkezelési tanácsadó invitálta a 
bajba jutottakat megoldási straté-
giák keresésére az adósság elkerü-
lése, illetve rendezése céljából.
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Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Márvány,
mészkő,

gránit
síremlékek kedvező áron!

Munkaerô-toborzás az AhI Roofingnál
A világon elsôként kifejlesztett, 
acélból készült tetôfedô eleme-
ket gyártó AhI Roofing (az új-
zélandi Fletcher Building Com-
pany leányvállalata) megkezdte 
a munkaerô-toborzást Várpalo-
tán épülô üzemébe.

− A vállalat vezetôivel 2006 no-
vemberében zajlottak az elsô tár-
gyalások. Több országban, össze-
sen 35 (ebbôl nyolc magyarorszá-
gi) területet néztek meg. Végül 
2007 áprilisában, hosszabb itt-tar-
tózkodásuk után Várpalota mellett 
döntöttek – tudtuk meg Németh 
Árpád polgármestertôl. − A válla-
lattal kötött szerzôdésben foglal-
tak szerint az általuk befizetett 
adó 50%-át öt éven keresztül kö-
zösen hasznos célokra fordítjuk – 
tette hozzá. Ilyen – többek között 
– a szakképzés támogatása; ezek-
bôla város mindenképpen profitál.

Az új gyárban helyi alkalmazot-
takat kíván foglalkoztatni a cég. 
Az önkormányzattal kötött szer zô-

dés értelmében a munkaerônek 
legalább 60%-át várpalotai lako-
soknak kell képezni. – Ezt minden-
képpen teljesíteni fogjuk, sôt, meg 
is akarjuk haladni a kitûzött száza-
lékarányt – mondta Köllô Ibolya, 
az AHI Roofing személyzeti ve ze-
tôje. – Várpalota a legjobb hely 
ennek a gyárnak, ennél jobb hely-
színt nem lehetett volna választa-
ni. A város polgármestere és az 
önkormányzat nagyon sokat tett 
azért, hogy a cég Várpalotára jö-
hessen, ezért kötelességünknek 
érezzük, hogy elônyben részesít-
sük a város lakosságát a munkaerô-
felvételkor – tájékoztatott Geoff 
Allan projektigazgató.

A toborzás már elkezdôdött, de 
alapvetôen a februártól áprilisig tar-
tó idôszakban tervez a cég nagyobb 
létszámú felvételt. A tervek szerint 
ekkorra 50-60 fôs lesz a vállalat. Jú-
liusban hasonló mér tékû felvétel 
várható, tehát 2009 év végére mint-
egy 110 fôvel fognak mûködni. A 
cégnél 30:70%-os arányban lesznek 

a szellemi és fizikai alkalmazottak, 
(szakmunkások, illetve betanított 
munkások, gép ke zelôk).

A gyár építése várhatóan ez év 
karácsonyára befejezôdik. A ter-
melôberendezések szerelése folya-
matban van, nagy részük már janu-
árban üzemképes lesz. A próba-
gyártás – ami elsôsorban a gépek 
beindítására, tesztelésére fog szol-

gálni – februárban veszi kezdetét. 
A termelés növelésére március-áp-
rilisban kerül sor, ami lehetôvé 
teszi a tervezett szint fokozatos 
elérését, a következô év közepétôl 
kezdôdôen. 

Egy Európát kiszolgáló logiszti-
kai központ is létesülni fog a gyár-
tóüzem mellett. Jelenleg az Új-Zé-
landon gyártott termékeket két 
nagy európai raktárból (Olaszország 
és Nagy-Britannia) szolgálják ki. 
Ezek a raktárak – a várpalotai gyár 
és logisztikai központ megépülésé-
vel – meg fognak szûnni, így innen 
látják majd el az európai piacot. 

BÁLINT ANGÉLA

A pozíciók betöltéséig a cég 
folyamatosan fogadja a jelent-
kezéseket az allas@ahiroofing.
co.nz e-mail címen. Az aktuális 
ajánlatok az önkormányzat 
hon lapján is elérhetôk, az 
egyes pozíciók betöltéséhez 
szükséges feltételekkel együtt.

geoff allan és köllô ibolya
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Bemutatjuk a szervezési irodát
Most kezdôdô sorozatunkban a 
várpalotai polgármesteri hivatal, 
és ezen belül a különbözô irodák 
munkáját szeretnénk bemutatni 
a várpalotai lakosoknak és a 
ked ves olvasóknak. Elsôként 
Vár pa lota város aljegyzôjével, 
So mo gyi J. Lászlónéval be szél-
get tünk a szervezési irodáról.

– Mivel foglalkozik a szervezési 
iroda?

– A szervezési iroda legfonto-
sabb feladata a képviselô-testületi 
ülések elôkészítése. Ezen feladat 
abból áll, hogy ellenôrizzük az 
elôterjesztéseket, hogy megfelel-
nek-e az adott ügyre vonatkozó 
jogi szabályozásnak, a magyar 
nyelv szabályainak. Ez után adjuk 
át polgármester úr és jegyzô asz-
szony részére, és miután ôk átnéz-
ték, visszakapjuk és továbbítjuk a 
képviselôknek. Feladatunk még a 
bizottsági üléseken és a képviselô-
testület ülésein a jegyzôkönyv ve-
zetését biztosítani.

Az irodánkhoz tartozik az ügy-
iratok iktatása, és az irattár keze-
lése. Minden ügyiratot, mely ke-
resztül megy a kezünkön, beiktat-
nak, majd az ügyintézés után visz-
szakerül az irattárba, hogy a 
ké sôb biekben az elérhetô és meg-
található legyen.

A harmadik nagyobb feladatot 
végzô csoport: a telefonközpont, 
és a recepciós szolgálat biztosítá-
sa. Ide tartozik a kézbesítô szolgá-
lat, akik a hivatalban keletkezô 
leveleket viszik ki a városban élô 
ügyfelek részére. Így nem kell pos-
taköltséget fizetnünk, közcélú fog-
lalkoztatottakkal tudjuk ezt a fel-
adatot megoldani.

Ehhez a hivatalhoz tartozik még 
a gondnok, aki a házban felmerülô 
kisebb-nagyobb hibákat javítja, a 

mûködéshez szükséges kisebb be-
szerzéseket intézi, és végzi a vá-
rosi rendezvényeken a hangosítást, 
valamint gondoskodik a rendezvé-
nyek lebonyolításához szükséges 
eszközök, berendezési tárgyak 
hely színre szállíttatásáról, felállí-
tásáról, pl. szükség esetén színpad 
felállítása, ülôhelyek stb.

És persze van egy fô informati-
kus kollégánk, aki ügyel az egész 
ház számítógépes rendszerére, a 
gépek karbantartását végzi, a 
szoftverek mûködését segíti, szük-
ség esetén a hivatal dolgozóinak 
az alkalmazáshoz segítséget nyújt.    

 – Ki látja el az irodavezetôi 
 feladatot, és az ô hatásköre meddig 
terjed?

– Ez egy speciális helyzet a hi-
vatal többi irodavezetôjéhez ké-
pest. Az aljegyzô fô feladata, hogy 
a jegyzôt távollétében helyettesít-
se, illetve az ô általa adott felada-
tokat elvégezze – munkaköri le-
írásnak megfelelôen. Emellett el-
látja a mindenkori aljegyzô az ön-
kormányzati szervezési iroda 
ve zetôi feladatait is. 

– Várpalota polgárai és lakosai 
milyen ügyekkel kapcsolatosan  for – 
dulhatnak önökhöz és az  irodához?

– Az iroda munkatársai, össze-
hasonlítva a többi irodával, sokkal 
kevésbé foglalkoznak ügyfelekkel, 
mint a többi kollégánk. Elsôsorban 
az aljegyzôhöz jönnek, ügyes-ba-
jos dolgaik elintézése ügyében tá-
jékoztatást, segítséget kérni.

Mint már említettem, az iroda 
munkatársainak fô feladata a kép-

vi selô-testület, illetve a képviselôk 
munkájának segítése, a döntések 
nyil vántartása, köz re mû kö dés a 
végrehajtásban. Ezeken kívül az 
irodánk valamennyi dolgozója ak-
tívan részt vesz a választások le-
bonyolításában, a választás, eset-
leges népszavazás elô ké szí té sé tôl 
kezdôdôen a választási iratok meg-
semmisítéséig.  

– Az ügyfelek milyen idôpontok–
ban tudják önöket felkeresni?

– Szerdai napokon van ügyfélfo-
gadás, ekkor minden ügyintézôhöz, 
minden irodába be tudnak jönni az 
ügyfelek. A hét minden napján az 
ügyfélszolgálaton a kollégák áll-
nak minden ügyfél rendelkezésére. 
Hatósági ügyekben, pl. gyám-
ügyek, építéshatósági ügyek, a 
kollégáink hétfôn, kedden, csütör-
tökön, pénteken tartanak tárgya-
lást, meghallgatásokat, illetve 

eze ken a napokon tartanak hely-
színi szemlét. Szerdai napra csak 
kivételesen tûznek ki tárgyalást, 
így egész nap az ügyfelek rendel-
kezésére tudnak állni. A város 
vezetôi is szerdai napon tartanak 
ügyfélfogadást. Az ô elfoglaltsá-
gukat nehéz úgy irányítani, hogy 
minden alkalomma egész mun ka-
idô ben rendelkezésre tudjanak áll-
ni, de arra törekednek, hogy ha 
nem is egész nap, de tudjanak a 
hozzájuk forduló városlakókkal ta-
lálkozni, megbeszélni a felvetett 
problémájukat. A képviselôk és a 
bizottságok tagjai bármikor felke-
reshetik a hivatal vezetôit, munka-
társait.

– Milyen elérhetôségek biztosí–
tottak a lakosok számára? 

– A www.varpalota.hu, a város 
honlapja talán már sokak számára 
ismert oldal.

Itt sok minden megtalálható. A 
város vezetôinek nevei, és elér he-
tô ségei, képviselô-testület tagjai 
is szerepelnek. Továbbá egyéb ren-
dezvényekrôl, turizmusról, civil 
szervezetekrôl is olvashatnak, és 
tájékozódhatnak az érdeklôdôk.

A honlapon megtalálható az 
e-önkormányzat cím, ahol a hiva-
tal fôbb közérdekû adatait tekint-
hetik meg, mint például a polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak lét-
száma, beosztásuk, hatáskörük és 
elérhetôségeik stb. 

Olvashatók továbbá rendeletek, 
letölthetôk adatlapok és szükséges 
nyomtatványok is. A város mû-
ködésérôl gyakorlatilag minden 
megtalálható ezen a honlapon. 

Zárszóként mondhatjuk hogy ez 
az iroda egészen speciális, a fô fel-
adata tulajdonképp a testület mû-
kö dését elôsegíteni, kiszolgálni, 
és biztosítani a technikai feltéte-
leket. SEVINGER pIRoSKA

somogyi lászlóné alJegyzô

Lakossági fórum a zichy utcában
Várpalota Város Önkormányzata 

ez évre tervezte a Zichy utca, az 
Alsóváros legrosszabb állapotú ut-
cája helyreállítását. Sajnos a mun-
kálatok csúsznak, sôt több hiba is 
adódott az útjavítás során.

Az ott lakók kérésére Jákli Ti-
vadar, a körzet képviselôje ez 
ügyben személyes bejárással egy-
bekötött lakossági fórumot tar-
tott, ahova meghívta Németh Ár-
pád polgármestert, Máténé dr. 

Ignácz Anita jegyzôt, a tervezôt, 
a kivitelezôt és a mûszaki 
ellenôrt. A fórum célja a lakosság 
megnyugtatása volt az utca hely-
rehozatala ügyében, hiszen félô, 
hogy a tél beálltáig még nem fe-

jezik be a munkálatokat. A meg-
jelent lakók megtudhatták, hogy 
az útfelületre még egy réteg szi-
lárd burkolat kerül, és re mél he-
tôleg a fennálló hibák is ki lesz-
nek javítva.
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pedagógusok köszöntése
Megbecsülését és tiszteletét fe-
jezte ki Várpalota Város Önkor-
mányzata a mintegy ötven éve 
végzett, a pályakezdô, valamint 
a városban új pedagógusok felé. 
A városháza dísztermében kö-
szöntötte Németh Árpád polgár-
mester és puklicsné Nagy Viktó-
ria közoktatási szakreferens az 
ünnepi alkalomból meghívott ta-
nárokat, tanítókat és óvónôket.

Az ünnepség kezdetekor a Vár-
kerti és a Bán Aladár Általános Is-
kola tanárai, diákjai adtak hangu-
latos mûsort a meghívott pedagó-
gusok tiszteletére.

Németh Árpád polgármester gra-
tuláló, köszöntô szavai után adta 
át a színes diplomákat a városban 
sokak által ismert és szeretett pe-
dagógusoknak. A jubileumi diplo-
mát átvehette Buránszky Istvánné, 
Homoki Lászlóné, Vanderer Ti bor-
né, Vékey Zoltánné és Poór Gyula.

A bensôséges hangulatú ünne-
pen személyes élményeiket, emlé-

keiket, élettörténetüket osztották 
meg a már évtizedek óta a pályán 
lévô tanárok a jelenlévôkkel, szere-
tettel és szívesen adták át jó taná-
csaikat, biztatásaikat a fiatal kollé-
gáknak. Kifejezték, hogy a folyama-
tos tanulás, a türelem, a kitartás, a 
kisgyerekek élményhez való jutta-
tása a nehézségek ellenére is elen-
gedhetetlen ezen a szép pályán. 
Több évtized alatt megélt vezér-

gondolatokat adtak át útmutatás-
ként, a „követelek, mert tisztellek”, 
a gyermekek szeretete, a méltóság-

gal való tanítás mind-mind olyan 
eszme, amely méltó arra, hogy a ma 
kezdô pedagógus átvegye, megélje, 

beépítse egyéniségébe. „Áldom a 
napot, hogyha kél, / S áldom, ha 
nyugszik, s jô az éj.”– hangzott el a 
Puskin-idézet a beszélgetés folya-
mán, mely gondolat irányadó lehet 
diáknak, tanárnak egyaránt.

A városban ez évben nyolc ifjú 
pedagógus kezdte meg tanári, 
nevelôi munkáját különbözô intéz-
ményekben. Az ünnepi alkalommal 
pár szóban ôk is bemutatkoztak: 
Pálfi Ivett, Brunner Anita, Szabó Il-
dikó, Ozsváth Éva, Paróczai Hajnal-
ka, Jüngling Judit, Czuporné Szeke-
res Renáta, Pogonovszki Johanna.

városunk színes diplomás pedagógusai

pályakezdô, ifJú pedagógusok
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programajánlók, közérdekû információk
Mozimûsor

JÓ SzERENCSÉT MozI
December 5., péntek 16 és 18 óra 

A ZÓNA 
Színes mexikói film

December 8., hétfô 16 és 18 óra 
MÁZLI 
Színes magyar filmvígjáték

December 9–10., kedd–szerda 14, 
16 és 18 óra 
IMMIGRANTS – JÓSKA MENNI 
AMERIKA 
Színes magyar animációs 
vígjáték

December 12–13., péntek–szom-
bat 18 óra 
A SPANOM CSAJA 
Színes amerikai filmvígjáték

December 14–15., vasárnap–
hétfô 14, 16 és 18 óra 
A CSAPDA 
Színes szerb krimi

December 16–17., kedd–szerda 
14, 16 és 18 óra 
TWIST OLIVÉR 
Színes szinkronizált angol 
családi film

Kiállítás, múzeum
ThuRI-VÁR
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

Gróf Sztáray Antal Bányászati 
Múzeum. Magyar Vegyészeti 
Mú zeum kiállításai.

TRIANoN MúzEuM
Várpalota, Zichy-kastély. Nyitva 

tartás: hétfô szünnap,

kedd–csütörtök: 10.30–16.00 
óráig, péntek–vasárnap: 
10.30–17.00 óráig

FodoR SÁRA TÁJhÁz
Várpalota, Jókai u. 15. 

Nyitva tartás:  
Péntek–szombat 10–16 óráig 
Tel./fax: 88/472-305

Egyéb
FôTÉR
December 6-a és 21-e között 

minden nap 17 órától 
kulturális mûsor az adventi 
színpadon a helyi iskolák, 
óvodák és civil szervezetek 
részvételével!

TuRISzTIKAI INFoRMÁCIÓS 
poNT 

Várpalota, Szent István u. 1. 
Telefon: 88/787-835

hEMo
Várpalota, Kastélydomb
Várpalotai katonák a nagyvilág-

ban – emlékek, fotók címû 
kiállítás december 9-éig

12–20-ig Gombor József fest- 
 ménykiállításának megnyitója. 
Meg nyitó: 12-én 16.30-kor. 
A kiállítást megnyitja: Dr. Hu-
szár Pál.

JÓ SzERENCSÉT MûVELôdÉSI 
KÖzpoNT 

Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva 
tartás: Hétfô–szombat 8–20, 
vasárnap 14–20 óráig Tel./fax: 
88/472-305, 472-209

December 5., péntek 14 óra Városi 
mesemondó verseny 

December 12., péntek 17.30 50 
éves a Jószer! rendezvénysoro-
zat záróünnepsége

December 18., csütörtök 14 óra 
Meseszínház – Diótörô – A Nek-
tár Színház elôadásában

KRúdY GYuLA VÁRoSI 
KÖNYVTÁR

Várpalota, Szent István u. 28. 
nyitva tartás: Hétfô–péntek 
10–18 óra, szombat 8–13 
2008. december 24-tôl 2009. 
január 5-ig zárva tart. 
2008. december 20-án 
(szombat): 8-13 óráig 
2008. december 22-én 
(hétfô): 10-18 óráig 
2008. december 23-án (kedd): 
10-18 óráig 
2008. december 24-tôl 2009. 
január 5-ig: zárva

December 9-én (kedd) 17 órakor a 
Néprajzi esték címû sorozat 
utolsó elôadása: Az egyházi 
esztendô jeles napjai, ünnepi 
szokásai a bakonyi és a Bala-
ton-felvidéki falvakban Elôadó: 
S. dr. Lackovits Emôke múzeu-
mi fôtanácsos (a Laczkó Dezsô 
Múzeum ny. munkatársa, a 
Károli Gáspár Református Egye-
tem tanára), Forgács Zsuzsanna 
(A karácsonyi ünnepkör dalai)

December 11-én (csütörtök) 17 
órakor adventi beszélgetés 
Leit ner Ferenccel, Várpalota 
dísz polgárával. Beszélgetô tár-
sak: Szajp Istvánné ny. könyv-
tárigazgató, Tolonics István 
helytörténész, Várpalota dísz-
polgára. Közremûködik: For-
gács Zsuzsanna (ének)

FELSôVÁRoSI KVÁRTÉLY, 
BEMuTATÓ- ÉS KÉzMûVEShÁz
Várpalota, Rózsakút u. 23. 

December 6. és 13., 8–12 
órakor adventi kézmûves 
játszóház. Karácsonyfadíszek 
természetes anyagokból, 
képeslapkészítés, gyertyaön-
tés, kísérõkártya, illatos 
angyalka készítése.

INoTAI KÖzÖSSÉGI hÁz 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

Könyvtár: Hétfô: 13.00–17.00 
Szerda: 11.00–17.00 
Tel.: 88/475-527 

December 13., szombat 10–12 óra  
Játszóház

Mise, istentisztelet
KAToLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-

temp lom 
Hétköznap 7.00. Vasárnap és 
ünnepnap 8.00, 10.00 és 18.00 
órakor. Minden hónap elsô va-
sárnapján 15.00 órakor litánia, 
16.30 órakor görög katolikus 
szentmise

Inota, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 9 órakor, 

minden pénteken szentségimá-
dás.

REFoRMÁTuS
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 

10 és 17.30 órakor, bibliaóra 
szerdánként 17.30 órakor.

Inota, Bercsényi u. 12.
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor
Pétfürdô, Állomás u. 14.
Istentisztelet: minden vasárnap 

8.45 órakor
EVANGÉLIKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 
Istentisztelet: minden vasárnap 

10 órakor. Hétközben Bibliaóra 
szerda este 18 órakor. Konfir-
mációs óra pénteken 17 órakor, 
ifjúsági óra pénteken 18 óra-
kor. Vasárnaponként gyermek-
istentisztelet 9 órakor, úrva-
csorai istentisztelet 10 órakor, 
családi kör – szülôk beszélgetôs 
órája 17 órakor. Hónap utolsó 
vasárnapján családi istentisz-
telet 10 órakor.

Sport
December 7. 10 órakor
XV. Mikulásnapi futóverseny, rajt 

és cél: Várpalota, Thuri-vár. 
Versenytáv: 500 m, 3,5 km, 7 
km. Díjazás kategóriánként. 
Info: 06/20/996-0500

December 13. 10 órakor Évzáró 
túra a Római fürdôhöz. Indulás 
Tésre 10 órakor a várpalotai 
busz pályaudvarról. Hazaindu-
lás Jásdról autóbusszal: 16.13.

Hozzávalók: 75 dkg savanyúká–
poszta, 25 dkg füstölt tarja koc–
kára vágva, 10 dkg szárazkolbász 
karikára vágva, 10 dkg kolozsvári 
szalonna apróra vágva, 2 pár virsli 
karikára vágva, 2 fej vöröshagyma 
apróra vágva, 2 dkg zsír, szalon–
nabôr, pirospaprika, szemesbors, 
2–3 szárított piros erôs paprika, 
babér, piros arany, pörköltkrém, 4 
dl tejföl, 2 dl vörösbor

Majdnem ugyanúgy készül, 
mint a töltöttkáposzta. A sza-
lonna zsírján megpirítjuk a ha gy-
mát, rátesszük a füstölt húst és a 

vékony karikára vágott kolbászt. 
Mikor levet enged, elkeverjük 
benne a pirospaprikát és felönt-
jük a borral, majd beletesszük 
a fûszereket és a szalonnabôrt.  
Egy óra fôvés után beletesszük 
a káposztát a levével együtt, 
2 dl tejföllel, és még  másfél 
óráig fôzzük. Ezután 2 dl tej-
föllel behabarjuk és beletesszük 
a karikára vágott virslit, két-
három  perc forrás után kész. 
Akkor jó, ha két-három napig 
hûtôben tartjuk, naponta 5-10 
percre felforraljuk. Ez minden 
savanyúkáposztára igaz!

Recept(t)úra

Korhelyleves

Két medve áll a himalája tetején, és térdig érô szélben lekvárt ka-
szálnak. Megszólal az egyik: – Jön a karácsony.
Erre a másik: – Akkor álljunk félre.

– Foglalkozása? 
– postán dolgozom, leveleket pecsételek.
– Nem unalmas?
– Neeem, minden nap más a dátum!

humorzsák
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ÜVEG, KÉPKERET, TÜKÖR
Kovács György

üveges és képkeretező 
 

8100 Várpalota, Marx u. 2.
Tel.: (88) 371-042

mobil: 06 (30) 976-1743  

 
 

Mészáros és tsa.

építôipari és
kivitelezô bt.

A nyugodt építkezés titkA

Mészáros és Társa Bt.
8200 Veszprém, Sigray u. 24. Tel.: 70/318-80-06
www.meszarosestarsa.extra.hu  E-mail: meszarosestarsa@chello.hu

megbízható, gyors, szakszerû

felmérés és árajánlat,
szaktanácsadás ingyenes
családi és társasházak, nyaralók

– tervezése
– felújítása
– bôvítése
– hitelügyintézés

Meg akarja váltani a világot
A fenti címmel – melyet életkora 
ihletett – került megrendezésre 
hufnágel Erika mûvész-tanár ki-
állítása, a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtárban. Erika, krisztusi 
korba érvén, meg akarja váltani 
a világot – mondta zöld Istvánné 
nyugalmazott pedagógus, a kiál-
lítás megnyitásakor. 

A mûvésznô keresi azt a kifeje-
zésmódot, amivel leginkább fel-
színre tudja hozni érzéseit. A 
képzômûvészet, a festés, a grafika, 
újabban a fotózás mind eszközeivé 
váltak önmaga kifejezésének. Leg-
fontosabb eszköze a vonal: 
elsôsorban, mint ahogy jelen kiál-
lítása is bizonyítja, sokszorosító 

grafikával foglalkozik. A szimbó-
lumalkotás rendszeresen visszakö-
szön a képein. 

– A képeken ugyanazok a motí–
vumok térnek vissza: „örök nyolca–
sok keringenek, az ívek sugara tá–
gul, a két kör bezárul” – olvashat–
juk versében. Milyen jelentôsége 
van ennek?

– Mindnyájan visszatérünk azok-
hoz a gondolatokhoz, amelyek 
egész életünket irányítják, de az 
átélt élmények átszûrik, módosít-
ják, érzésekkel töltik meg ezeket a 
gondolatokat, ezért az évek múlá-
sával egyre gazdagabbak leszünk.

– Mennyi idôbe telt, mire ennek 
a kiállításnak az anyaga megszüle–
tett?

– Itt több évnek a lenyomatát 
láthatják a mûvészetkedvelô em-
berek. Elôfordul, hogy egy kép 
megszületik gondolatban vagy egy 
pici kis grafikában, aztán évekig 

nem történik vele semmi. A leg-
újabb sorozatom alig egy hónapos, 
de a vázlatai már egy éve elkészül-
tek. 

– Ehhez a sorozathoz született 
egy vers is. Hogy kapcsolódnak a 
versek a grafikához?

– Ezek a grafikák a verseim le-
nyomatai, amelyeket évek óta íro-
gattam az asztalfiókomnak. Nem 
tartom magam költônek, pusztán 
papírra vetem az érzéseimet, így 
jönnek létre verseim.

– Tervez a közeljövôben kiállí–
tást?

– Hogy mikor, azt nem tudom 
megmondani. Egyelôre szorgalma-
san alkotok.

BÁLINT ANGÉLA

Hufnágel erika
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Sissy Fehérnemû
8100 Várpalota, Bazársor 3. Tel.: 06 (88) 785-969
Nyitva: H–P: 9-12, 13–17, Szo.: 9–12

Decemberben vasárnap 
is nyitva tartunk!

Sissy Fehérnemû
8100 Várpalota, Bazársor 3. Tel.: 06 (88) 785-969
Nyitva: H–P: 9-12, 13–17, Szo.: 9–12

Decemberben vasárnap 
is nyitva tartunk!

Minőségi női, férfi fehérnemük, hálóruhák, zoknik, 
harisnyák nagy választékban kaphatók.

Válasszon nálunk ajándékot szeretteinek karácsonyra!

hazafias honvédelmi vetélkedô 
A Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubja dobszay József elnök, 
nyug állományú alezredes, a Baj-
társ Egyesület országos Szövetsé-
ge választmányának tagja vezeté-
sé vel immár többedszerre ren dezte 
meg sikeresen a hazafias, honvé-
delmi és helyôrség-, kato na tör-
téneti vetélkedôjét, ezút tal a Bán 
Aladár Általános Isko lában.

A város több iskolája fogadta 
már örömmel a Nyugállományúak 
Klubját, hogy tanulóikat bevezes-
sék a honvédelem, katonatörténet 
rejtelmeibe. November 27-én a 
Bán Aladár Általános Iskola nyol-
cadikos diákjai körében került 
megrendezésre a program.

Két teszt kitöltésével kezdôdött 
meg a verseny, amely egyrészt a 
várpalotai helyôrség történetérôl, 
másrészt az iskolai történelmi 
ismeretekrôl szóló kérdéseket tar-
talmazott. A hattagú zsûri, a klub 
tagjai, valamint a Városszépítô és 
-Védô Egyesület elnöke értékelte 
a kitöltött feladatsorokat, mialatt 
a tanulók megismerhették a Gá-
bor Áron Nyugállományúak Klubja 
hazafias honvédelmi nevelést 
nép szerûsítô munkáját, a várpa-
lotai helyôrség, a lôtér és a 
tüzérkiképzô központ történetét 
Dobszay József elôadásában. Jól 
tették a diákok ha figyeltek, mert 
az elôadást követô villámkérdé-
sek során számot adhattak frissen 

megszerzett tudásukról is, mely-
nek jutalmaként csokoládét kap-
hattak a gyerekek.

Az általános iskola tornaterme 
adott helyet a versenynek, ahol a 
szer ve zôk érdekes szem lél te tô-
anyagokat is elhelyeztek, többek 
között két tábornoki egyenruhát 
és lôtéri emlékmûveket bemutató 
tablót.

Vonzó és bôséges nyeremények 
vártak a jól szereplô diákokra. Töb-
bek között kupát, Várpalota-pólót, 
bögrét nyerhettek a teszt 
gyôztesei, és minden résztvevô 
hazavihetett egy-egy értékes kato-
nai folyóiratot, amelyet a Nyugat-
magyarországi Hadkiegészítô Pa-
rancsnokság ajánlott fel. A villám-

kérdések gyôztese egy öltönyt vi-
hetett haza a Magyar Nemzetôrség 
várpalotai alegysége felajánlásá-
val. Várpalota Város Önkormányza-
tának oktatási, kulturális és sport-
bizottsága is, és nem utolsó sor-
ban a klub járult hozzá a jutalma-
záshoz. 

A vetélkedô gyôztesei
Tesztfeladatok:

1. Pászler Kitti
2. Szabó Viktória, Ármás Júlia
3.  Deák Réka, Kocsi Petra,
Németh Nikolett

Villámkérdések:
Simon Márton
 GÁGÓ A.

ÉRTESíTÉS
Értesítjük az utazó közönséget, hogy december 1-jétôl a várpalotai 

vasútállomáson is megáll a Budapest–Ljubjana (13.35-kor), 
Ljubjana–Budapest (16.24-kor) nemzetközi gyorsvonat.
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A drótszôrû magyar vizsla
A drótszôrû magyar vizsláról sok 

honfitársunk nem is tudja,hogy lé-
tezik, pedig használhatóságban, 
harmóniában és szépségben nem 
marad el a rövid szôrû magyar 
vizsla mögött.

Kitenyésztésében a másik ma-
gyar vizslán kívül szerepe volt a 
drótszôrû német vizslának is. Az 
eredmény egy a rövid szôrû magyar 
vizslánál robosztusabb, erôsebb 
cson tozatú, kissé nagyobb tömegû 

vizslaféle lett, amely a hosszabb 
szôre miatt a hideggel szemben 
ellenállóbb és ezért sokfajta mun-
kára (pl. vízi munka) alkalmasabb 
mint rövid szôrû rokona.

Rendkívül okos és jól dolgozó 
kutyafajta, bár egyedszáma sajnos 
még messze nem érte el hazánk-
ban a kívánatosat. Érdekes látni, 
hogy amíg egy-egy magyarországi 
kiállításon óriási egyedszámban 
tûnik fel néhány külföldi divatfaj-
ta, addig a magyar fajták közül 
néhányban (pl. mudi, drótszôrû 
magyar vizsla, erdélyi kopó) na-
gyon alacsony a létszám, és a ma-
gyar emberek nagy része sajnos 
nem ismeri ezeket a kutyákat.

Testnagyságát tekintve 52-61 
cm körüli marmagasságú és köze-
pes testtömegû fajta. Színe általá-
ban sárga. Nagyon fontos a te-
nyész tésben a típusos szôr és a kí-
vánatos szôrstruktúra kialakítása.

Ezen fajta tenyésztését is az Or-
szágos Magyar Vizsla Klub felügyeli.

IFJ. dR. hARCoS GÁBoR

ôshonos háziállataink Bursa hungarica

Központi iroda: 
Veszprém, Bajcsy-zs. E. u. 20.

telefon: 88/421-822
tel./fax: 88/421-024

Várpalota,  
Kossuth u. 19. 

telefon: 88/372-943

BErhida,  
Veszprémi u. 4. 

telefon: 88/455-190

állandó ügyElEt: 
88/428-838

Veszprém megyei  
TemeTkezési kfT.
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autókereskedés Várpalotán, a 8-as fôút  
Veszprém felé kivezetô szakaszán.

– Hitelügyintézés mindenféle gépkocsira, motorkerékpárra
– Adásvétel, csere, felvásárlás, bizományosi értékesítés teljes körû ügyintézéssel.

Nyitva: H–P 9–18, Szo 9–12. Tel.: 20/293-4521, fax 88/788-820
e-mail: casinoszi@chello.hu

A Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2009. 
évi pályázatát Várpalota Város Önkormányzata 1 250 000 Ft-tal támogat-
ta. 60 db A és 3 db B típusú pályázat érkezett, melyekrôl a bírálóbizottság 
2008. november 18-án döntött. A pályázók 2000–5000 Ft havi támoga-
tásban részesültek. 27 fô pályázó nem részesül támogatásban a bírálóbi-
zottság döntése alapján. A támogatás három részbôl tevôdik össze: helyi 
és megyei önkormányzati támogatásból, illetve az Oktatási Minisztérium 
támogatásából. A megyei önkormányzat a támogatás mértékérôl 2009. 
január 26-ig dönt. Az Oktatási Minisztérium 2009. március 16-ig értesíti 
a pályázókat az ösztöndíj teljes havi összegérôl. Minden pályázó írásos 
értesítést kapott.
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Könnyûzenei lexikon

Akna Camping
 
1996 tele. Ekkor alakult meg az Akna Camping zenekar, mint ahogy ezt 

az Akna-indulóban meg is énekelték. Alapítók: Sebestyén Márk – szóló-
gitár, vokál, Raveczky László – dob (ex-Doc Shakespeare, Liners), Ocskó 
Tamás – ritmusgitár. Nem sokkal késôbb csatlakozott Kugler Attila – 
ének, basszusgitár (ex-Sharon, Liners). Eleinte bulizenekarnak indult, a 
szabadidô hasznos és szórakoztató eltöltésére. Ekkor jobbára még feldol-
gozásokat játszottak hazai rockgárdáktól (Tankcsapda IHM), késôbb, 
midôn komolyabbra fordult a dolog, saját számokkal rukkoltak elô a fiúk, 
a „táncoló úri közönség” (by P. Howard) nagy örömére. A koncerteken 
nem ritkán színházi elemeket is beépítettek mûsorukba. A stílus termé-
szetesen kemény rock, viszonylag dallamos, de néha brutális zenei ré-
szekkel. A szövegek szókimondóak, az eufémizmus (szépítés) legkisebb 
szándéka sem fedezhetôk fel a dalokban. 1997 végén Kara Péter basszus-
gitáros (ex-Gatter) is csatlakozott az AC-hez, ettôl kezdve Kugler Attila 
már nem gitározott. Többfelé fellépett az Akna Camping, a helyi 
rockkocsmáktól kezdve a motorostalálkozókon át a mosonmagyaróvári 
tehetségkutatóig. Jó néhány hazai neves rockegyüttes elôzenekara volt. 

1998 májusában vették fel az AC egyetlen CD-jét, amely kilenc szá-
mot tartalmazott, köztük ilyen slágereket: Akna-induló, Keverék, Szo-
morú vasárnap. 1999 végén zenei nézetkülönbségek miatt távoztak 
azok, akik nem akartak stílust váltani, hardcore-t játszani: Raveczky 
László, Kugler Attila. Elôbbi befejezte a zenélést, utóbbi átigazolt a 
Revansba. A Sebestyén Márk, Ocskó Tamás, Kara Péter trióhoz 2000 
közepén csatlakozott Kocsis Péter dobos, majd Horváth Ádám énekes.  
A hardcore zenekar még adott koncerteket 2004-ig, amikor is az Akna 
Camping végleg bezárta a boltot. 

Azaz csak úgy tûnt. A zenekar újjáéledt 2008 augusztusában, ugyan-
is Várpalotán ekkor tartottak egy nagyon jól sikerült Rockpalotát – 
Kugler Attila szervezésében –, amelyet a 2007-ben elhunyt Sebestyén 
Márk emlékére rendeztek. No, itt adott utoljára az Akna Camping egy 
igazán bravúros, lendületes koncertet, ahol az elhunyt szólógitáros he-
lyén Lázár Csaba (Gate) segédkezett.

Tagok
Kugler Attila  – ének
Ocskó Tamás  – ritmusgitár
Kara Péter  – basszusgitár
Raveczky László  –  dob
Sebestyén Márk – szólógitár (†)

Térjen be hozzánk!  

Glória presszó
(Várpalota, Tési-domb, Erdődy úti ABC mögött) és a

Kiskulacs sörözó́
(Várpalota, Kismező, Hermann O. u., S kanyar után balra)

KözöS AKCiójA!!!

internet, biliárd, dart, flipper. 
Ízléses, kulturált környezet.

Tuborg Green 0,5 l csak most

250 Ft!
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Ingatlan
Eladó Pétfürdôn téglaépületben 53 nm-es 2. 

emeleti 2 szobás lakás, pince és padlás-
résszel. Tel.: 30/691-1175

Eladó Pétfürdôn az iskolával szemben egy 86 
nm-es családi ház. 70/571-4356

Eladó a Körmöcbánya utcában fôzôfülkés, más-
fél szobás földszinti panellakás. Iár: 6 mil-
lió Ft. Tel.: 70/943-0946, 15 órától

A Szabolcskában 1+3 feles felújított lakás el-
adó. Tel.: 20/568-1143

Családi ház eladó Várpalotán a Csernyei u. 10. 
szám alatt. Tel.: 30/854-7029

Eladó Várpalota központjában földszinti felújított 
téglalakás. Elhelyezkedése végett alkalmas 
üzleti vállalkozásra is. Tel.: 70/293-1911

Inotán 3 szobás gázkonvektoros családi ház áron 
alul sürgôsen eladó. Érd.: 20/773-8894

Baglyasban 1245 nm-es kordonos szôlô, gyümöl-
csös, dupla pince, présház, kis szoba, szer-
számos, villany, ciszterna eladó. 70/566-
3911, 30/342-1064

Kiadó
Kiadó Budapesten a Garai utcában diákok ré-

szére albérlet. 70/571-4356
Várpalotán belvárosi irodák, üzlethelyiségek 

kiadók.  20/973-4363
Várpalotán a városközpontban 37 nm-es lakás 

hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. 
70/364-6050

Autó-motor
Eladó Aprilia ETX 350 krossz enduró önindítós, 

elöl-hátul Brembo tárcsafékkel. Részben 
felújított. Tel.:  20/471-3220, 88/783-992

Régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjára-
tig vásárolnék. Romos állapotúak, alkatré-
szek, oldalkocsik, motorosruházat, mo to-
ros köny vek is érdekelnek.  70/514-8314

Állás
Takarítást, szórólapozást, gyermekfelügyele-

tet, idôs emberek gondozását vállalom. 
Tel.: 30/581-7775

Autó-Motor
Régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjára-

tig vásárolnék. Romos állapotúak, alkatré-
szek, oldalkocsik, motorosruházat, mo to-
ros könyvek is érdekelnek. 70/514-8314

hitel
Személyi kölcsön, lakáshitel, szabad felhasz-

nálású jelzálog hitel egy helyen, több bank 
kapcsolattal.

díjmentes ügyintézés, banki sorban állás nél-
kül. Érd.: 20/312-9689

Vegyes
Régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

tárgyakat vásárolnék. Bútorzat is érdekel. 
Tel.: 70/514-8314

Eladó: krossz  sisak (vadiúj) ajándék szemüveg-
gel, csizma ajándék kesztyûvel, alig hasz-
nált motoros mez áron alul Várpalotán. 
Tel.: 20/471-3220, 88/783-992

Karácsony hetében 4 csillagos sárvári szállodá-
ban üdülési jog, gyógyfürdô-használattal, 
kedvezményesen bérbe adó. 70/967-6262

4 db 195/65R/15-ös nyárigumi, jó állapotban 
eladó. Érd.:06-20-3129-689

Kitûnô állapotban lévô kétfunkciós babakocsi 
eladó. Tartozékok: lábzsák, esôvédô, baba-
táska. Ajándékba napernyôt adok. 20/360-
4131

Kézmûves karácsonyi díszek kaphatók. Tel.: 
20/568-1143

Szántót, rétet, legelôt vásárolnék. telefon: 20-
427-3274

Apróhirdetések Szolgáltatói katalógus

A Palotai Hírnök, a város lapja  
hirdetési felületének értékesítésére

HIRdETéSI TAnÁCSAdÓT KERES
A jelentkezést a 20/291-2649-es telefonszámon várjuk

A palotai hírnök,  
a város lapja  

a www.varpalota.hu 
oldalon is olvasható

hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com, telefon: 20/291-2649

Apróhirdetéseit feladhatja: 
Várpalota, papír-írószer bolt, Táncsics u. 15. 

Várpalota, papír-írószer bolt, Szolgáltatóház, Árpád u. 45.
hirdetési tanácsadó: 

Szabó-Nagy Lívia 20/312-9689

Pétfürdôn az Ösküi úton 2325 nm-es 
saroktelek 42 nm-es felújított kis házzal, 

nagy, 60 nm-es garázzsal, melléképülettel 
eladó. Telephelynek, gazdálkodásra 

kiválóan alkalmas.  
Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt.  

Érd.: 20/291-2649.

gyors hitel pár nAp AlAtt,
65 év felett is!

Régi, kedvezôtlen hiteleit kiváltjuk!
6 hónap munkaviszony, jövedelem vagy nyugdíj 
szükséges. Ingyenes ügyintézés, hétvégén is!

Mindenre van megoldás.
Írjon sms-t, visszahívom napközben: 

30-321-4444
E-mail: mariann1st@gmail.com

BevásárlókártyA!
Vásároljon most, fizessen késôbb

könnyített dokumentációval pár nap alatt.
150 000 Ft-os vásárlási keret.

MunkálTATói igAzoláS nÉlkül

igényelje akár sms-ben is! Tel.: 30-321-4444
E-mail: mariann1st@gmail.com

Megérkeztek A 2009-es
falinaptárak, határidônaplók, asztali 

naptárak nagy választékban!

várpAlotA, pApír-írószer Bolt

táncsics u. 15. (toptikában), 

szolgáltatóház, árpád u. 45.

györgy zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

TEljES KöRÛ
nyomdAI SZolgÁlTATÁS

vsp nyomda
pétfürdô, hôsök tere 14. iX. porta

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

TEljES KöRÛ FöldmUnKA
Bakonyalja 2007 kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

ÜVEg, KéPKERET, TÜKöR
kovács györgy  

üveges és képkeretezô 
8100 várpalota, Marx u. 2.
88/371-042, 30/9469-985

IngATlAn éS HITEl
An-roB-er Bt.

várpalota, Fehérvári út 2. fsz. 2.
20/776-24-43, 88/788-667

Ezúton köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk,

Szabó Mihályné 
(született  Szarka Terézia)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

nyomTATVÁnybolT
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)

háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

egészségMegôrzô 
Mágneses ékszerek

orvosi fémbôl: 
vérnyomásra, migrén, 
álmatlanság, életerô.

Érdeklôdés, katalóguskérés: 
sms:  30-321-4444

E-mail: mariann1st@gmail.com

irodák: Berhida körforgalomnál, 
a virágüzlet mellett. Tel.: 20/966-3959

Várpalota, a nagy gyula galéria 
mögött, bejárat a gárdonyi g. utcáról

Tel.: 20/530-6135

hamvasztás már 100 000 Ft-tól.
temetés már 150 000 Ft-tól.

koszorúkészítés, ügyintézés.
szállítási ügyelet 20/231-5533.

síremlékek kedvezô áron, 
hatalmas választékkal!

nefelejcs 
temetkezés 
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Sportoljon az egész város!
A Gyermekek Sportjáért Egyesület a Vásárhelyi András Tagiskolával 
együttmûködve a téli tanítási szünetben (december 22., 23., 29., 30., 
31.) sportprogramokat szervez az érdeklôdô és sportolni szeretô 
szülôknek, gyerekeknek, pedagógusoknak.

Sportágak: ügyességi vetélkedô, uszodalátogatás, labdarúgás, asztali-
tenisz, futóverseny, röp-, tollaslabda, testnevelési játékok, teremhoki.

A részletes program a www.varpalota.hu honlap sportrovatában meg-
található. A megrendezésre kerülô programokra egyénileg és csapa-
tokban is várjuk a jelentkezéseket, bármely korcsoportban. 
A programok ingyenesek, a résztvevôket szendviccsel és teával vendé-
geljük meg, valamint a nyertes csapatokat és egyéni versenyzôket 
oklevéllel és éremmel jutalmazzuk. Kérünk mindenkit, hogy a rendez-
vényen való részvételét legkésôbb december 17-ig jelezze az iskolá-
ban vagy telefonon a szervezônek.
További információ: Sziliné Pápai Gyöngyi szervezô, testnevelô
Tel: 30/206-2037, e-mail: papaigyongyi@chello.hu

Megyei elsô osztály – labdarúgás
  1. Várpalota 15 13 1 1 51:14 40
  2. Taliándörögd 15 11 3 1 45:13 36
  3. Úrkút 15 10 1 4 46:19 31
  4. Ajka Kristály 15 9 3 3 34:18 30
  5. Herend 15 8 5 2 37:25 29
  6  Balatonfüred 15 7 5 3 26:16 26
  7. Csetény 15 6 4 5 29:31 22
  8. Csabrendek 15 6 2 7 25:37 20
  9. Gyulakeszi 15 5 4 6 26:25 19
10. Pétfürdô 15 6 1 8 31:33 19
11. Öskü 15 6 0 9 24:31 18
12. Peremarton 15 4 5 6 21:27 17
13. Devecser 15 3 2 10 30:45 11
14. Mihályháza 15 2 3 10 28:64 9
15. Felsôörs 15 0 6 9 19:42 6
16. Balatonfôkajár 15 1 1 13 13:45 4

péti MTE–Várpalota 2:4 (2:0)
Pétfürdô, 300 nézô.
pét MTE: Gáti – Schrancz, Horváth, Dunavölgyi, Bajcsi (Héri) – Pecha 
(Végh), Szabó Z. (Dávid), Szabó M., Claude – Marton, Kustán (Simon). 
Edzô: Doma Ernô.
Várpalota: Hardi J. – Uj, Blaski, Horváth, Pencz (Lukács) – Kirly (Kiss), 
Bálint, Kovács G. (Kovács L.), Bogdán – Hardi R., Csiszár (Bódis). Edzô: 
Fekete István.
Góllövôk: Kustán, Szabó Z. illetve Bogdán, Kovács G., Csiszár, 
Dunavölgyi (öngól).

Várpalota–devecseri SE 8:0 (2:0)
Várpalota, 250 nézô. A 15. forduló mérkôzése.
Várpalota: Kertész – Blaski (Bódis), Uj, Horváth T., Hardi R. – Bálint 
(Zsupek), Csiszár, Kovács G. (Kovács L.), Király (Hiró) – Bogdán, Lukács 
(Bierbauer). Edzô: Fekete István.
Góllövôk: Hardi R. 2, Csiszár 3, Bogdán 3.

Eredmények és tabellák
NB II északnyugat, férfiak, kézilabda
  1. Komárom 9 7 1 0 256:215 15
  2. Várpalotai Bányász  8 7 0 1 297:187 14
  3. Ácsi Kinizsi 8 6 1 1 255:224 13
  4. Gyôrhô ETO II. 8 6 0 2 267:215 12
  5. Tapolca VSE 8 5 2 1 232:228 12
  6. Szentgotthárd 8 3 1 4 221:228 7
  7. Szombathely 9 2 1 6 261:294 5
  8. Veszprémi Egyetem 9 2 1 6 221:302 5
  9. Várpalotai dSE unió 8 2 0 6 209:234 4
10. Georgikon 8 1 1 6 209:234 3
11. Celldömölk 8 0 0 8 184:302 0

dSE unió–SzSE 36:32 (18:16)
Várpalota, 200 nézô, a hetedik fordulójának mérkôzése.
dSE unió: Kosányzki – Purger 9, Druskóczi 9, Kobole, Nátrán 3, Simon F. 
7, Martin 3. Csere: Rédli (kapus), Karát 4, Szabad 1, Fehér, Baranyai, 
Bozsóki, Szedlák. Edzô: Forgács Ferenc.

Várpalotai Bányász–Georgikon 37:21 (15:14)
Várpalota, 200 nézô.
VBSK: Selymes – Szöllôsi 2, ifj. Haszonics 1, Molnár 5, Simon 5, Páics 
10, Mazák 5. Csere: Cziráki (kapus), Méreg 2, Soha 1, Lassú, Halász, 
Tóth, Török 6. Edzô: Kiss Szilárd.

Veszprémi Egyetem–Várpalotai dSE unió 25:37 (13:21)
Veszprém, 100 nézô.
dSE unió: Kosánszki – Purger 7, Druskóczi 13, Nátrán 4, Kobole 1, 
Simon F. 2 Martin 5. Csere: Rédli (kapus), Szabad 3, Karát 2, Fehér, 
Szedlák, Bozsóki, Baranyai. Edzô: Forgács Ferenc.

Várpalotai dSE unió–Celldömölk 42:25 (19:10)
Várpalota, 200 nézô. 
DSE Unió: Kosánszki – Purger 1, Druskóczi 14, Nátrán 2, Kobole 3, Simon 
F. 5 Martin 2. Csere: Rédli (kapus), Szabad 3, Karát 5, Fehér 1, Szedlák 
1, Bozsóki 4, Szmola 1. Edzô: Forgács Ferenc.

utazó táncprodukció

fergeteges és emlékezetes táncmûsort adtak a szombatHelyi savaria tánccsoport tagJai 
novemberben a palotaiak részére. nem pusztán versenytáncokból nyúJtott ízelítôt 
az országos Hírû gárda, Hanem a nagy utazás címû zeneszám iHlette különleges 
színHázi elôadássá szerkesztett mûsorral is elkápráztatták a közönséget.

A város életérôl képek megtekinthetôk 
a www.varpalotai.hu oldalon.




