
A város lapja

Lassan itt a karácsony, az egyik 
legszebb, legmeghittebb ünnepünk. 
A keresztény világ Jézus Krisz tus 
születését ünnepli ekkor, de a nem 
hívô emberek sem vonhatják ki ma-
gukat ilyenkor a Megváltó megszü-
letésének hatása alól.

A legszebb a karácsony akkor, 
ha az ünneplô lelkek kérése meg-
hallgattatik, s fehér lepel hull a vi-
lágra. Ha mégsem, a várakozás ide-
je alatt bizonyosan azt álmodja az 
egykori gyermek, hogy…

…az éjjel leesett az elsô hó Palo-
tán. Reggelre már csendes volt a ter-
mészet, de éjszaka mély morgással, 
idônként fel-felerôsödô süvítéssel 
nyújtóztatta ôszpihentette tagjait 
a palotai szél, mely annyiszor lecsa-
pott a Bakonyalján alvó városra.

Ahogy Krúdy írja: „Éjszaka felszél 
volt, amely messzi környékrôl össze-
terelte a kísérteteket a mesékbôl, 
amelyeket a borsószem esténkint 

a Bakonyról és a városkáról elmon-
dott. Kirabolt kereskedôk furmányos 
szekereit forgatta a szél a magos-
ban, kék inges betyárok nyargaltak 
ôszi faleveleken, és seprônyeleken 
lovagoltak hímzett barchent nadrá-
gos, éberlaszting cipôs dámák, akik 
míg éltek, nagyon tisztességesek 
voltak, a földrôl való eltávozásuk 
után azonban megbûnhôdtek a tit-
kos gondolatokért és gonosz vágya-
kért. Nappal alszél volt, amely négy 
oldalról is körülvette a kis házat, 
mint a farkas a bárányt.”

Gyermekként az elsô hó a közelgô 
téli szünetet, a szánkózás ígéretét 
jelentette. A Tési-dombhoz közel 
esett-esik a zsidótemetô melletti 
meredek domboldal, a Nagy-hegy, 
ahonnan nem hason fekve leszán-
kázni felért a gyávaság beismeré-
sével. Vidám, zsivajgó gyereksereg 
lepte el telente a város utolsó házai 
feletti szánkópályát. 

Visszaemlékezve teljes a bizo-
nyosság, hogy gyerekkorunkban a 
hó tél elején leesett, aztán csak a 
kikelet jöttével olvadt el, mikor már 
a hóvirágok dacos kis fejüket kidug-
ták a havas avar borította Várvölgy 
oldalában. A cinege, fenyôrigó és a 
többi kismadár egész télen jelez-
te az erkélyre naponta hullott friss 
hóban hagyott lábnyomával: itt jár-
tunk, ha nem is láttatok, megettük, 
mit jó szívvel adtatok.

Felnôttünk. Ma már csak gyerme-
keink lesik a havat, hallgatják a tör-
téneteket a haragos bakonyi szélrôl, 
a méteres hóról, szánkócsatákról a 
hegy oldalában. Talán hitetlenkednek 
is, hogy egykor bizony letépte a vár 
tetejét is az újévi vihar, s hogy hány-
szor tréfálta meg a tési-dombiakat a 
minden ház sarkánál máshonnan az 
arcukba csapó hófúvás, hogy néha 
nem lehetett kijönni a lépcsôházból, 
mert az elsô emeletig állt a hófal. 

Hó ma is esik, talán tényleg nem 
annyi, mint régen. De ha van egy 
kevés, és felhangzik: – Aaaapa, vi-
gyél el szánkózni! –, akkor minden 
édesapa tudja a teendôjét. Halk só-
haj, majd sapka, sál, kabát, és irány 
a legközelebbi hatalmas lanka – 
vagy befogjuk magunkat a ródli elé, 
ha más nem marad.

Gyermekeink gyöngyözô kacagá-
sa feledteti, hogy már az aszfalton 
járunk, és nagyon nehéz húzni a 
szánkót, ha kevés a hó. Elmereng-
ve, szánk sarkában bujkáló mosoly-
lyal gondolunk vissza, hogy milyen 
jó volt palotai gyereknek lenni, és 
sajnáljuk, hogy az akkori nagy ha-
vakat már csak belülrôl látjuk. 

E néhány gondolattal kívánok ál-
dott, békés karácsonyt és sikerek-
ben gazdag, boldog új esztendôt 
városunk minden lakójának!

Németh ÁrpÁd 
polgÁrmester

Karácsonyi köszöntô

p a l o t a i  h í r n ö k
I. évfolyam 12. szám  2008. december 18.
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Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselô-testülete soron kö vet-
kezô ülését december 15-én tar-
totta a városházán. Az évzárás 
alkalmával a lurkó Kuckó Óvoda 
kisóvodásai és pedagógusai ver-
sekkel, dalokkal kívántak boldog 
ünnepeket a kép vi se lôk nek.

A képviselô-testület ismét sok, 
döntésre szánt napirendi pont elé 
nézett az ülés során, melyek kö-
zül elsôként sürgôsséggel tárgyal-
ta az 5. számú háziorvosi körzet 
ellátásában felmerült problémát, 
és hagyta jóvá a megoldási javas-
latot, mely szerint a háziorvos 
meg szûnt mûködési engedélye mi-
att ideiglenesen, hat hónapig há-
rom más körzet háziorvosa látja el 
a betegeket.

A képviselôk döntöttek a 2009. 
évre vonatkozó vízszolgáltatási és 
közlekedési díjszabásokról. Esze-
rint a Bakonykarszt Zrt. és a testü-
let javaslata alapján az ivóvíz-
szol gáltatási díj mintegy 10%-os 
megemelése várható és szükséges 
további fejlesztések miatt a város 
érdekében, a szennyvízkezelési és 
-tisztítási díj nem változik. A Ba-
kony Volán Zrt. elôterjesztése alap-
ján nem lesz tarifaemelés a jövô 
évben, a zrt. kismértékû költség-
szint-növekedését az önkormány-
zat támogatással kompenzálja.

A vasúti menetrend változása 
miatt az autóbusz-csatlakozások 
ja vítása érdekében a helyi járatok-
nál a Bakony Volán Zrt. ja vaslatára 
módosított menetrend be vezetését 
szavazta meg a testü let. 

Nem volt teljesen egységes vé-
leményezés a helyi önszervezôdô 
közösségek pénzügyi támogatá-
sának rendjérôl szóló új rende-
let témakörében, különösen azon 
módosítási javaslat terén, amely 
szerint a közalapítványok, három 
nagy múltú civil szervezet és a vá-
rosi versenysportok támogatása az 
önszervezôdô közösségek pénz-
ügyi keretén belül vagy azon kívül 
történjen. Az új rendelet végül a 
módosításokkal együtt került elfo-
gadásra.

A testületi ülés során napirend-
re került az ez évi költségvetés-
módosítás is, mely szerint a 2008. 
évi költségvetés korábbi módosítá-
sait követô központi intézkedések, 
helyi döntések, pótlólagos igények 
és egyéb gazdasági események 
szükségessé teszik a költségvetési 
rendelet további módosítását. Tes-
tületi határozat szerint 2009. ja-
nuár 1-jétôl a 2009. évi költség-
vetési rendelet hatályba lépéséig 
átmeneti pénzgazdálkodási intéz-
kedések vannak érvényben.

A Bakony-Karsztvíz Kft. azzal 
kereste meg az önkormányzatot, 
hogy Várpalota és Inota összekötô 
útja és a 8-as fôút közötti terület 
egy részén karsztvízpalackozó üze-
met mûködtetne. A testület úgy 

döntött, hogy a következô ülés-
re legyen kijelölve a konkrét terü-
let, amelyet az önkormányzat elad 
a kft.-nek. A megvalósuló üzem a 
városnak nagyon elônyös lesz, hi-
szen nemcsak mintegy 35 új mun-
kahelyet teremt, hanem a terület 
vételárán kívül az iparûzési adó ál-
tal állandó bevételt is képez.

A testületi ülés során a Dúdoló 
Napközi Otthonos Óvoda vezetôje 
kérésére növelték az óvoda állás-
helyeinek a számát, és elfogadták 
az óvodák 2009. évi nyári zárva 
tartásának rendjét és az ügyeleti 
rendet, melyrôl február 15-ig érte-
síteni kell a szülôket. 

A képviselô-testület döntött ar-
ról, hogy továbbra is részt kíván 
venni a Habitat for Humanity non-
profit szervezet által kiírt otthon-
teremtési pályázaton, miután be-
került a második fordulóba is, és 
építési telkeket ajánl fel ingyene-
sen az otthonteremtési program 
megvalósításához a Vasvári Pál ut-
cában.

A 2008-as évben kiutazások, 
rendezvények zajlottak a nemzet-
közi kapcsolatok ápolása érdeké-
ben, fôként a civil szféra terén, 
amelyek költségmegoszlásáról szó-
ló beszámoló került elôterjesztésre 
és elfogadásra a képviselô-testület 
elé.

gA

A decemberi képviselô-testületi ülés
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drótposta rovatunkba  
véleményüket várjuk sms-ben  
a 70/514-8314-es számon!

tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az AhI roofing új-zélandi gyár 
ál láslehetôségei a www.varpalota.hu 
oldalon az e-önkormányzat/AhI név 

alatt megtalálhatók.

hangulatos nagyon a feldíszített 
városközpont! 30/405-5823

Az új-zélandi álláslehetôségek nem 
is érhetôk el az önkormányzati 
honlapon! 20/220-1485

drótposta

Tisztelt Polgármester Úr! 
Várpalota Város Önkormányzata 20 000 Ft támoga-

tást ítélt meg a Rákóczi Szövetség által 2008-ban le bo-
nyolított felvidéki beiratkozási  ösztöndíj programjának 
megvalósítására, azaz a Felvidéken tanulmányaikat ma-
gyar nyel vû oktatási intézményben megkezdô kisdiákok 
10 000 Ft összegû ösztöndíjára. Az önkormány zat által 
nyújtott támogatást az akció keretében 2008. október 
2-án megvalósított dunaszerdahelyi átadási ünnepsé-
gen részt vevô két kisdiák ösztöndíjára fordítottuk. 

Az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasz-
nálásának igazolására elszámolásunkhoz melléklet-

ként csatoljuk a 2008. évi ösztöndíj-átadásokról ké-
szített beszámolónkat, amely a program céljairól, 
elôkészítésérôl, lebonyolításáról és eredményeirôl is 
tájékoztatást nyújt.

Ezúton is köszönjük az önkormányzat nagylelkû tá-
mogatását, mely nagyban hozzájárult felvidéki oktatási 
nevelési támogatási kezdeményezésünk sikeréhez és a 
felvidéki magyar diákok magyar nyelvû oktatási intéz-
ményben való tanulmányainak ösztönzéséhez. 

Üdvözlettel és köszönettel: 
dr. hAlzl JÓzseF,

A rÁKÓczI szÖVetség elNÖKe

levél Németh Árpád polgármester részére

A képviselô-testület döntött többek között A módosított buszmenetrendrôl Az Autó-
busz-csAtlAkozások jAvításA érdekében
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Kérdezhettek a városlakók
Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselô-testülete december 
1-jén közmeghallgatást tartott, 
melyen önkormányzati beszámo-
lókat követôen a lakosság 
közérdekû kérdéseket tehetett 
fel a városvezetéshez. 

Elsô napirendi pontként Szabó-
Bátor Tamás, a városfejlesztési, 
idegenforgalmi és mezôgazdasági 
bizottság elnöke számolt be az 
épített és természetes környezet 
állapotáról. A képviselô tájékoz-
tatta a megjelenteket a hulladék-
gazdálkodás aktuális helyzetérôl, 
a természetvédelmet és az egész-
séget, a levegô állapotát érintô 
adatokról, a vízelvezetésre és víz-
ellátásra vonatkozó munkálatok-
ról, valamint az épített környezet 
terén végzett fejlesztésekrôl.

Németh Árpád, Várpalota pol-
gármestere tájékoztatást adott az 
önkormányzat 2009. évi költség-
vetési koncepciójáról, mely során 
részletesen kitért arra, hogy 2009. 
évre hiánnyal terhelt költségve-
tést kénytelenek tervezni, mivel 
a világgazdasági válság hatásai e 
téren is megjelennek, és közpon-
ti költségvetési megszorítások is 
várhatóak. A 2008-as év költség-

vetése elfogadásának szintjén is 
már egyensúlyban volt, ám még 
ezután is sikerült megtakarításo-
kat elérni. Németh Árpád kiemel-
te, hogy az önkormányzat igyek-
szik a 2009-es évben a tervezett 
hiányt csökkenteni. 

A továbbiakban a megje-
lent lakók kérdéseket intéztek 
a képviselôkhöz és jelen lévô 
szakértôkhöz, akik válaszaikban 
megnyugtatták az érdeklôdôket 
többek között világítótest cse-
réje, hóeltakarítás, fûnyírás, csa-
tornarendszer javítása ügyében. 
Mind a megjelent lakók, mind a 
képviselôk és szakértôk részérôl 
többször elhangzott a társadal-
mi munka fontossága a város szé-
pítése, közterületek állapotának 
megôrzése terén. 

Németh Árpád kérdésre felvilá-
gosítást adott a 8-as út átmenô 
forgalma miatti nehéz közlekedés 
ügyében is. Mint mondta, érteke-
zett a kérdésben a rendôrséggel, 
azonban az önkormányzatnak 
nincs további intézkedési hatás-
köre e téren, hiszen az út állami 
tulajdon, a közlekedés irányítá-
sa pedig a rendôrség kompeten-
ciája, akik szintén nem tudnak 
elôrelépést tenni az ügyben, mert 

megfelelô támogatás hiányában 
nincs közlekedésrendészete a 
várpalotai rendôrségnek. Végle-
ges megoldást csupán az elkerülô 
út megépítése jelenthet, jelenleg 
nincs más lehetôség. 

Több esetben merül fel nehéz-
ség a város villamos hálózatának 
problémái miatt. Ezzel kapcsolat-
ban Katona Csaba alpolgármester 
hangsúlyozta, hogy a villamos há-
lózat nem az önkormányzat tulaj-
dona, az E.ON-nal pedig nagyon 
nehezen folynak a tárgyalások, 
mivel a ’90-es években végbement 
privatizáció során nem születtek 
leszabályozott szerzôdések, ame-
lyekre hivatkozhatnának a beje-
lentések kapcsán. 

Kedélyeket borzoló volt a 
Berwin Ruhagyár augusztusi be-
zárása, ami 180 nôi munkaerôt 
érintett. A közmeghallgatáson 
jelen volt néhány volt ruhagyá-
ri dolgozó, és tette fel a kérdést: 
miért nem mentette meg az ön-
kormányzat a ruhagyárat. A pol-
gármester nyilatkozata szerint 
mindent elkövettek az ügyben, 
Horváth Lajos vállalkozóval va-
ló tárgyalás során ajánlatot tet-
tek, mely szerint megkapná az 
önkormányzattól az igényelt ösz-

szeget, ha írásban vállalja a dol-
gozók legalább 10 éves foglalkoz-
tatatását, azonban ezt az aján-
latot Horváth Lajos visszautasí-
totta. Németh Árpád ez ügyben 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 
városvezetés törekszik új munka-
helyek teremtésére, befektetôk, 
vállalkozások városba való vonzá-
sára, és ebben óriási eredménye-
ket sikerült is elérni, de ezek nem 
mennek egyik napról a másikra, 
hosszas, évekig tartó tárgyalások 
elôzik meg a konkrét megvalósu-
lásokat. 

Foglalkoztatta a városlakókat a 
szemételszállítás jövôbeni prob-
lémája is, mely ügyben Nagy Ot-
tótól, a Közüzemi Kft. ügyvezetô 
igazgatójától kaphattak tájékoz-
tatást a jelenlévôk. 2009. július 
15-ével a várpalotai hulladéklera-
kó bezár, ettôl kezdve messzebb 
kell elszállítani a szemetet, így, 
sajnos drágább lesz a hulladék-
szállítás. Az ügyvezetô igazgató 
azonban arra is rávilágított, hogy 
a költségek csökkenthetôk a hul-
ladék helyi hasznosításával, kom-
posztálással, építkezésekhez való 
felhasználással, elsôsorban pedig 
a tudatos szelektív gyûjtéssel.  

gÁgÓ ANItA

Várpalotai elsô osztályos tanulók

A nepomuki szent jános áltAlános iskolA 1. b-s tAnulói kondrik Gyuláné 
tAnítónôvel

A nepomuki szent jános áltAlános iskolA 1. A-s tAnulói HorvátHné illés Anikó 
tAnítónôvel

A képek megtekinthetôk és megrendelhetôk a www.varpalotai.hu oldalon.
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Ebben a cikkben folytatom a házassági bon-
tóperrel kapcsolatos ismertetnivalókat. 

Amennyiben nem sikerül a feleknek a szük-
séges járulékos kérdések közül akár csak egy-
ben is megegyezniük, úgy a közös megegyezé-
ses válás már nem jöhet szóba, megkezdôdik 
az ún. „bontó okos” válás. Ebben az esetben 
a bíróság rendkívül széleskörû bizonyítási el-
járást kénytelen lefolytatni, tanúk, okiratok, 
esetleg szakértô bevonásával, az ilyen ügyek 
akár hosszú évekig is elhúzódhatnak.

Ezen ügyekben a bíróság egy meghatáro-
zott utat követ, elôször a házasság megrom-
lásának az okait vizsgálja, majd dönt a gyer-
mekekkel kapcsolatos kérdésekrôl, ez után 
következnek csak a vagyonjogi kérdések. Né-
hány szó a házasság megromlásáról. Korábban 
a bírói gyakorlat sokkal nagyobb jelentôséget 
tulajdonított annak, hogy ki a vétkes fél, ki 
miatt megy tönkre a házasság. Ezt a kérdést 
pl. a gyermekelhelyezésnél is figyelembe vet-
ték, illetve a lakáshasználatnál is számított. 
Manapság a bírói gyakorlat olyan irányt vett, 
hogy teljesen mellékes, ki miatt ment tönkre 
a házasság, érdemi hátrány nem éri a vétkes 

felet. Mindenki eldöntheti, hogy ez jó vagy 
nem, de tudomásul kell venni, hogy egy meg-
változott korban élünk, ahol az alapvetô ér-
tékek – így a házasság intézménye is – totá-
lis válságban vannak, a bíróságok szinte le-
darálják az ilyen jellegû ügyeket sablonosan 
és érzelemmentesen. Ezt csak azért jegyzem 
meg, mert nehogy bárki is azt higgye, hogy 
a bíróság majd a legjobban fog dönteni, hi-
szen a felek a jogviszonyaikat, anyagi dol-
gaikat, belsô ügyeiket sokkal jobban ismerik 
mint bármelyik bíró is megismerheti a váló-
per alatt. Ezért különösen fontosnak tartom 
a kompromisszumot, a megegyezést minden 
kérdés tekintetében. Ha már idáig eljutottak 
a felek, igyekezzenek kulturáltan megoldani a 
felmerült vitás kérdéseket, hiszen ha a bíró-
ságnak kell majd dönteni, az sem anyagilag, 
sem erkölcsileg nem biztos, hogy bármelyik 
félnek is jó lesz.

Fontos még tudni, hogy a bíróság akkor is 
felbontja a házasságot, ha csak az egyik fél 
akar válni, és a másik nem. Ilyenkor a per 
idôben tovább tart, de megakadályozni nem 
lehet a válást.

A következô kérdés, amirôl a bíróság dön-
teni fog, a gyermek(ek) elhelyezése. Ha mind-
két szülô ragaszkodik a gyermekhez, akkor a 
bíróság azt vizsgálja, hogy melyik az alkal-
masabb arra, hogy a gyermek testi és szelle-
mi fejlôdését jobban biztosítsa. Nagyon sok 
rosszat láttam már ezen a területen, nem egy 
gyermek teljesen tönkrement a válás során, és 
néhány szülô a másik szülô ellen használja fel a 
gyermeket. Ez nagyon rosszul is elsülhet, mert 
a gyermek egy életre szóló sebeket szerezhet. 
A leggyakoribb, hogy az eljáró bíróság igazság-
ügyi pszichológus szakértôt vezet perbe annak 
megállapítására, hogy kihez kötôdik jobban a 
gyermek, és kiderül a tesztek során az is, hogy 
ki milyen szülôi tulajdonságokkal rendelkezik. 
Még egy gondolat. A bíróság még mindig in-
kább anyapárti a gyerekelhelyezés során, de 
azért ez a merev gyakorlat az utóbbi idôben 
enyhülni látszik, és az apák is kérhetik a gyer-
meket egyre nagyobb sikerrel.

A következô részben a házassági vagyonjog-
ról szólnék, amely a házassági bontóper legbo-
nyolultabb és leghosszabb része. (Folytatjuk.)

IFJ. dr. hArcos gÁbor ügYVéd

Az ügyvéd válaszol

A házassági bontóper 3.

A kedvezmény minden esetben a regisztrációs adó nélküli nettó listaárra vonatkozik, a 2009. január 6-ig megkötött vevôi szerzôdésekre, vagy a készlet erejéig. Az árak az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót tartalmazzák. 
A képek illusztrációk. A jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegûek, nem minôsülnek szerzôdéses ajánlattételnek. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: Micra: 4,7–6,8 l/100 km, 
Note: 4,9–6,8 l/100 km, Tiida: 5,2–7,8 l/100 km; kombinált CO2-kibocsátás: Micra: 125–163 g/km, Note: 129–159 g/km, Tiida: 139–188 g/km.

Nissan Császár 
Márkaképviselet és Szerviz
Veszprém, Mártírok útja 7. Tel.: 88/576-080  Szerviz: 88/576-075  Bérautó szolgáltatás: 70/298-3631 
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égnek az adventi fények megkérdeztük...

mit vár 
az új évben?

simon Józsefné
nyugdíjas

Egészséget kívánok magunknak, és 
azt, hogy a gyerekeinknek jobb le-
gyen a jövô, mert nekik most na-
gyon nehéz. Azt várom, hogy a 
következô év ne legyen rosszabb 
az országban, mint az idei volt.

Varga orsolya
tanuló

Azt szeretném, ha jól menne a su-
li a jövô évben, ha a gimi mellett 
elkészülne az új épület, és a vá-
rosban, a fôtéren és a Készenléti 
lakótelepen is, ahol lakom, hozzák 
helyre az utakat, mert elég nehéz 
kerékpárral közlekedni.

bujtor lászló
kábel- és hálózatszerelô

A családban jobb évre számítok, 
mint, sajnos, az idei volt. Az or-
szágban gazdaságilag nem várok 
sokat az új évben, mert elég nagy 
káosz van, és biztos, hogy nem 
lesz könnyebb jövôre sem.

ha ezekben a hetekben estén-
ként elsétálunk a fôtér fények-
kel feldíszített fái alatt, a han-
gulatos kis faházak között, ahol 
a kürtôs kalács finom illata tölti 
be a teret, forró teát kortyolgat-
hatunk, a fenyôágakkal díszített 
színpadon pedig láthatjuk, hall-
hatjuk a város tevékeny közössé-
geinek karácsonyt váró produk-
cióit.

Az elsô adventi vasárnap óta a 
város által felállított adventi szín-
pad ad helyet többek között civil 
egyesületeknek, iskoláknak, kó-
rusoknak, zenekaroknak, szemé-
lyeknek, hogy megmutathassák, 
számukra mit jelent az advent. 
Van, hogy nagyobb tömeg figyeli 
a mûsorokat, van, hogy csak né-
hány járókelô áll meg hosszabb-rö-
videbb ideig érdeklôdve, hogy mi 
zajlik a színpadon. A programso-
rozat elérte célját, megmozgatta a 
lelki felkészülés idején a város la-
kóinak egy részét, hogy ne a vá-
sárlás, az anyagiasság foglalja le 
a szíveket a karácsonyra való vá-
rakozás idôszakában. Vasárnapon-
ként pedig a gyönyörû hatalmas 
adventi koszorú is kikerül a térre, 

és meggyulladnak rajta a gyertya-
lángok.

December 6-a délutánján megtelt 
a színpad elôtti tér gyermekekkel, 
szülôkkel, nagyszülôkkel, hiszen ide 
is megérkezett a Mikulás. A sok kis- 
és nagyobbacska gyerek, ki félve, ki 
lelkesen ment fel a színpadra és sza-
valt vagy énekelt a Mikulásnak. Sen-
ki nem ment haza csokimikulás, sza-
loncukor és egy szép emlék nélkül. 

Az adventi gyertyagyújtás Ino-
tán is folytatódott. A második 
szombaton Papp Gyuláné inotai re-
formátus, a harmadik alkalommal 
pedig Tóth Attila várpalotai evan-
gélikus lelkész tartotta meg mély, 
elgondolkodtató adventi beszédét 
az összegyûlt közösség elôtt.

g. A.
FotÓ:  rédlI JÓzseF

toVÁbbI KépeK A www.VArpAlotAI.hu oldAloN

A proGrAmsorozAt meGmozGAttA A város lAkóinAk eGy részét

Karácsonyvárás gyönyörû dallamokkal
A honvéd mûvészegyüttes Férfi-
karának tagjai már hetedik alka-
lommal érkeztek Várpalotára, a 
római  katolikus Nagyboldogasz-
szony-templomba, és varázsolták 
el dalaikkal, hangjukkal és felké-
szültségükkel az ôket szeretettel 
fogadó és váró közönséget.

A Bakony Harckiképzô Köz-
pont parancsnoksága szervezésé-
ben zaj ló karácsonyváró koncertet 
dr. Lencsés Zoltán ôrnagy, a BHK 
igazgatásrendészeti fôtisztje nyi-
totta meg és köszöntötte a meg-
jelenteket Fürst Tamás ezredes, a 
BHK parancsnoka nevében. Kiemel-
ten üdvözölte dr. Márfi Gyula érse-
ket, Deák Istvánné országgyûlési 
képviselôt, valamint Németh Árpád 
polgármestert.

Az adventi hangulatot megidézô 
hangverseny elôtt Márfi Gyula és 
Fürst Tamás közösen gyújtották 
meg a templom koszorúján a má-
sodik gyertyát, majd ezt követôen 
az érsek úr osztotta meg gondola-
tait a jelenlévôkkel a zene és a val-
lás szoros kapcsolatáról.

Drucker Péter karnagy vezetésé-
vel felcsendülô francia, angol, ma-
gyar szövegû zenemûvek között 
elhangoztak többek között iga-
zi különlegességek és slágernek 
számító darabok is. Kuriózumnak 
tekinthetô többek között az ismert 
Ave Maria címû darab ezúttal férfi-
kórus elôadásában, valamint a ma-
gyar karácsonyi népénekekbôl egy 
csokor, melyet a zongorán kísérô 
Nagy László Adrián dolgozott át 
a kar számára. A közönség tel-

jesen megtöltötte a templomot, 
kisgyermekektôl kezdve az idôsekig 
nagy számban jelentek meg, és 
hallgatták a lélekemelô elôadást, 
és végül szinte szûnni nem akaró 
vastapssal jutalmazták a csodála-
tos koncertet. A Mennybôl az an-
gyal címû ráadásszám, sugározva a 
szeretetteljes karácsonyvárás lég-
körét a hallgatóság szívébe, méltó 
volt a befejezéshez.

A koncertre meghívást kaptak a 
Magyar Honvédség vezetôi, az MH 
BHK személyi állománya és nyug-
díjasai, Várpalota és a köze li tele-
pü lések polgármesterei, or szág-
gyû  lé si képviselôi, a helyi állami 
és ci vil szervek, szervezetek ve-
ze tôi, az egyházi méltóságok, va-
lamint az Osztrák  Bruckneudorfi  
Lôtérparancsnokság képviselôi.
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„ma született a szeretet!”

Karácsonyi üzenet

elérkezett a karácsony ünnepe, 
amikor Isten jelenlétével megál-
lítja a világot és életünk meg-
szokott ritmusát. Isten nagy 
szeretetének misztériumát ün-
nepeljük, Jézus Krisztust, aki 
jelen van közöttünk.

Csodálatos arra gondolni, hogy 
gyöngeségeink ellenére Isten kö-
zel akart kerülni hozzánk, hogy 
megmutassa irántunk való feltét-
len hûségét. Isten, aki emberré 
lett a betlehemi jászolban, közel 
akart kerülni elsôsorban a társa-
dalom szegényeihez, a gyermekek-
hez, a megváltást váró bûnös em-
beriséghez.

Az emberiség várta ezt a haj-
nalhasadást. Mi már birtokosai 
vagyunk annak, hogy Jézus 2000 
évvel ezelôtt megszületett a bet-
lehemi barlang rejtekében. Jelké-
pesen szólva, megtörte a sötétség 
hatalmát és eljött közénk az Isten. 
„Emberré lett.” Vállalta az embe-
rek iránti szeretetbôl az emberi 

lét korlátait, és magára öltötte a 
gyermek képét.

Karácsony elôtti adventi Isten-
várásban hallhattuk felcsendülni 
a próféták dörgô szavát, melyek 
elôkészítették a hajnalnak hasa-
dását. De ott vannak a hamis pró-
féták is, beleharsogták ígéreteiket 
a nép fülébe. Mi tudjuk, az igazi 
örök advent, melyben élünk, fi-
gyelmeztet bennünket: „Öltsétek 
fel Krisztust”. Sajnos, ma is van-
nak hamis próféták, akik belehar-
sogják ígéreteiket a nép szívébe, 
akik megígérik az eget itt a föl-
dön. Olyan váltót adnak kezükbe, 
amelynek nincs fedezete.

Karácsonykor, amikor Krisztus 
születésérôl beszélünk a világban, 
akkor nekünk igazában arra kell 
törekedni, hogy hogyan valósít-
hatjuk meg mindazt, amiért Krisz-
tus jött a világba. Miért jött a vi-
lágba Krisztus? Az angyalok már 
megénekelték: Dicsôség legyen 
mennyben az Istennek és a békes-
ség a földön az embereknek.

Isten megmutatta az emberek 
iránti szeretetét, nekünk. Megta-
pasztalhattuk karácsonyra való ké-
szület ideje alatt és elgondolkoz-
hattunk rajta, hogy kinek van re-
ánk szüksége. Itt van az idô egy 
fontos levél megírására, nem ha-
gyom, hogy a computer elektro-
mos üzenete vigyen a másik felé 
egy elôre elkészített levelet. Vagy 
talán egy segítô ajándék nyújtá-
sára lenne szükség, de nem enge-
dek a kísértésnek, hogy olyannal 
„kedveskedjem”, amire már nekem 

nincs szükségem. Isten érkezé-
sét gátló akadály, ha mindig csak 
a szerencsések ajándékozgatják 
magukat, mennyivel nagyobb ér-
ték egy általam, a tehetségembôl, 
vagy szívembôl készített ajándék. 
Éppen úgy, mint amikor gyerme-
kem készíti, nekem ez a legszebb, 
mert ô készítette a szívébôl. Egyes- 
egyedül nekem.

 Krisztus ez az ajándék, melyet 
már ôsszüleinknek ígért meg az 
Atya, személy szerint minden em-
bernek, hogy örök élete legyen. 
Ennek az örök életnek nyitánya a 
karácsony, hogy személy szerint 
úgy éljek, hogy örök karácsonyom 
legyen, és egyszer én is megszület-
hessek Krisztusnak, ahol már nincs 
idô, csak örökkévaló szeretet. 

 Lelkipásztori szeretettel kí-
vánom e sorok olvasóinak kará-
csony örömének kegyelmét, és az 
új esztendô mindennapjára a felfe-
dezést: „Velünk az Isten!”

NAgY KÁrolY KANoNoK, 
KerületI esperes plébÁNos

nAGy károly

„Sok olyan gyerek van nálunk, akinek a szülei hajléktalanok. Nem va-
gyunk egyformák, van, aki a jég hátán is megél, van, akinek még a sült 
galamb is kirepül a szájából. Ez a házaspár is ilyen volt. Tizenegy gyere-
kük közül három nálunk élt Déván, a többi intézetben. Jött a karácsony, 
ilyenkor hazaengedjük a gyerekeket, akinek van rokona. De az idén kará-
csonykor nem tudtam hazavinni a három testvért. Eljött a szilveszter, újév 
napján reggel vittem el ôket abba a garázsba, ahol laktak a szülôk. Nincs 
villany, nagy vasajtó, sötét, hideg, a pára kicsapódik a mennyezeten. 
Mondtam is a gyerekeknek, hogy este jövök értük. Amikor megérkeztem 
késôbb, látom, hogy az ágyban, a nedves ágynemûben fekszik az anyu-
ka és a három gyerek. Gyertek, menjünk vissza a kolostorba – szólaltam 
meg. – Pap bácsi, nem ünnepelhetnénk itt az anyukánkkal? – kérdezték a 
gyerekek.  Déván meleg víz, kölyökpezsgô, jó baráti kör, itt semmi ünnepi 
elôkészület, étel sincs.  A fiúcska minden további nélkül az anyukáját vá-
lasztotta. Meg kellene értenünk, a gyerekeknek nem az kell, hogy talics-
kával limlomot hozzunk haza karácsonykor. Tudd átölelni a gyermeket! A 
szeretet mellett dönteni! A gyerek az anyát választja, ahogy a kis Jézus 
karácsony éjszakáján meleg anyai szeretetet kapott… Meg kellene tanul-
nunk, hogy annyi ajándékot adjunk, amennyit a kis Jézus adott Máriának. 
Önmagát, ô maga volt az ajándék! Ha mindenki maga akarna lenni a férje, 
a felesége, a családja számára az ajándék, ha egész Magyarország minden 
lakója más ajándékot nem adna, csak saját magát, és elmaradna a nagy 
bevásárlás, milyen más világ lenne! ”

bÖJte csAbA

(Elhangzott 2008. november 11-én Várpalotán.)
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mit jelent a karácsony 
a reformátusoknak?

A karácsony 
személyes üzenete

elôször azt, hogy Isten ígéretei 
igazak. biztos alapja és egyetlen 
igaz tájékozódási pontja ez éle-
tünknek. 

A Biblia évében fokozott figye-
lemmel fordulunk az Ószövetség 
Messiást ígérô próféciái felé. Ámu-
lunk Isten szeretetén, amiért nem 
csupán kimondta egyszer az ígére-
tet, hanem hírnökei által ezt szinte 
minden nemzedéknek megismétel-
te. S mikor eljött az idôk teljessé-
ge, és Jézus emberi testben megér-
kezett közénk, a választott nép ke-
zében már száz évek óta ott voltak 
a róla szóló prófétai tekercsek. Ezek 
még azt is megírták: Betlehemben 
fog megszületni. Azt is: mi módon. 
„Íme a szûz fogan méhében és szül 
fiat, s nevezi azt Immánuelnek.” 

Illô tisztelettel tekintünk Má-
riára, a kiválasztott engedelmes-
re, méltó hódolattal borulunk le a 
Gyermek elôtt. Nem babusgatjuk, 
hisz régen felnôtt már, szenvedett,  
meghalt a bûneinkért, de fel is tá-
madt, hogy élhessünk általa. 

Karácsony – másodszor – ezt je-
lenti nekünk, hogy húsvét fényé-
ben látjuk ôt, mint dicsôségest és 
eljövendôt. Szeretnénk úgy felmu-
tatni ôt a világnak, mint Isten sze-

retetének ajándékát. Mert ez a kará-
csony. Ôt ünnepeljük, és nem a ma-
gunk szeretni akarását, igyekeze-
tét. Az alapvetô kérdés az: milyen 
szeretetrôl is van szó, kinek a ki 
iránti szeretetérôl. Kevés, ha ünne-
pünk rólunk és egymásról szól. Kevés 
csupán önmagunkat és egymást lát-
nunk. Mindez törékeny! Ám Isten ép-
pen a mi törékenységünk miatt gon-
doskodott valamirôl, ami örök. Ez az 
ô szeretete. „Úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy az ô egyszülött fiát ad-
ta, hogy aki hisz ôbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.” Ezt 
a felmérhetetlen szeretetét láthatjuk 
meg már karácsonykor képmásában, 
„ikon”-jában, Jézus Krisztusban.

pApp gYulÁNé 
reFormÁtus lelKész, INotA

A karácsony sokak számára az 
ajándékozás ünnepe. Örömet 
szerzünk azzal, hogy valamilyen 
meglepetést szerzünk szerette-
inknek. szülôk, nagyszülôk fára-
dozunk azért, hogy boldog kará-
csonyunk legyen.

Gyermekeink ma guk készítette 
ajándékkal kedveskednek nekünk. 
Az ember, az ajándék, a karácsonyi 
vacsora, a tévémûsor kerül a közép-
pontba. Ez az ünnepnek a lényege?

Személyes véleményem egé-
szen más errôl. A karácsony Is-
ten cselekvésérôl, ajándékozásáról 
szól.  Az Isten szeretete megjelenik 
a földön az emberek között. Azért 
jön a szeretet közénk, hogy életet 
hozzon a földre. Ezek szerint aho-
gyan élünk, az nem élet. Az igazi 
élet a szeretet földre jöttével, el-
terjedésével, életünkbe költözésé-
vel kezdôdik el. Boldog életre vá-
gyakozunk. A karácsony megmutat-
ja az utat az Isten felé és az em-
berek felé. Régen volt egy szlogen, 
mindenki mondta: „Nincs karácsony 
Korvin nélkül”, Ma ezt így hangzik: 
„nincs karácsony a földre jött sze-
retet, Jézus Krisztus nélkül.”

A karácsony arról a felülrôl jövô 
szeretetrôl szól, amely egy kis-

gyermek formájában jelent meg. 
Ez a gyermek felnôve érettünk ad-
ta életét, hogy bûnbocsánatot kap-
junk haláláért. Aki ezt hittel elfo-
gadja, annak életében öröm és bé-
kesség lesz. Karácsonykor nemcsak 
kapunk, hanem adunk is.  A sze-
retet megjelenése életünkben arra 
indít minket, hogy mi is szeretet-
tel közeledjünk a másik ember fe-
lé. A közeledés a szeretet hullám-
hosszán kell hogy megtörténjen.  
Szeretettel tartozunk egymásnak 
és nem anyagiakkal. A legtöbb, mi 
adható, az a Szeretet. Nekem a ka-
rácsony a felülrôl jövô szeretettel 
kezdôdik és az emberek felé fordu-
ló szeretettel fejezôdik be. 

tÓth AttIlA 
eVANgélIKus lelKész

tótH AttilA pApp Gyuláné

Az akció 
2008. 10. 09-tôl 
11. 04-ig tart.

ÜVEG, KÉPKERET, TÜKÖR
Kovács György

üveges és képkeretező 
 

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

mobil: 06 (30) 976-1743  

 
 

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Várpalota Város 
Önkormányzata a Palotai Hírnök minden kedves olvasójának!
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szent borbála-napi megemlékezés
minden évben megemlékezünk 
szent borbáláról, a tüzérek, bá-
nyászok, valamint a hajósok, 
hegymászók védô szent  jé rôl – 
nyi totta meg dob szai József 
nyug állományú alezredes, a vár-
palotai gábor Áron Nyugállomá-
nyúak Klubja elnöke az ünnepi 
rendezvényt.

Dobszai József megnyitó sza-
vaiban köszöntötte a nagy szám-
ban megjelent vendégeket és 
résztvevôket, majd Németh Árpád, 
Várpalota polgármestere tartotta 
meg tartalmas megemlékezô be-
szédét. 

Szent Borbála ünnepe évszáza-
dos hagyományokon alapul. A Gá-
bor Áron Nyugállományúak Klubja, 
a Bányászhagyományok Ápolásá-
ért Egyesület és a Bányász Nyug-
díjas Klub idén is megszervezte 
december 4-én az ünnepi megem-
lékezést regionális szintû sport-
versennyel egybekötve, melynek 
célja, hogy a sport eszközeivel is 
ápolják, erôsítsék tagjaik között 
a barátságot, együttmûködést. 
Németh Árpád beszédében rész-
letesen szólt Szent Borbála vér-
tanú szûz életérôl, tiszteletének 
történetérôl, hogy vált a szent em-
léknapja a huszadik századra az 
egész világon minden nemzet tü-

zérsége és bányásza számára ün-
neppé. Jól választottak a tüzérek 
védôszentet, segítségével maradt 
fenn a bajtársak között az együvé 
tartozás, a bátorság, a hôsiesség, 
a hazaszeretet szelleme – hangzott 
el a beszéd során. A létszámcsök-
kentések miatt kevesen maradtak 
a tüzérek, éppen ezért ma fokozot-
tan érvényes, hogy milyen nagyon 
szükség van az összefogásra. Er-
re emlékeznek együtt ünnepelve a 
szervezetek ezen a napon.

A továbbiakban négy verseny-
számban és három-három korcso-
portban került megrendezésre a re-
gionális sportverseny. Asztalite-
nisz-, sakk-, ultiversenyen és egyé-
ni, a Magyar Honvédség 160 évérôl 
és Hunyadi Mátyásról szóló szellemi 

vetélkedôn mérhették össze erejü-
ket, tudásukat a részt vevô csapa-
tok, személyek. A versenyek alatt a 
vendégek Dobszai József vezetésé-
vel meglátogatták az Öskün találha-
tó kerek templomot, melyet a helyi 
polgármester, Gyapay Zoltán, a Ma-
gyar Nemzetôrség tiszteletbeli had-
nagya mutatott be a látogatóknak.

A délutáni díjátadás során a 
különbözô korcsoportok gyôz-
tesei serlegeket, érmeket, okle-
veleket vehettek át. A vetélkedô 
összpontszáma alapján úgy ala-
kult, hogy a gyönyörû vándorserle-
get a Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubja nyerte. Az eredményhirdetés 
után baráti találkozóra gyûltek ösz-
sze a klub helyiségében a jelen lévô 
szervezetek vezetôi.

A Borbála-napi megemlékezés 
este folytatódott a várpalotai ró-
mai katolikus templomban, ahol a 
Nagy Károly kanonok esperes-plé-
bános által bemutatott szentmise 
keretében köszöntötték a vértanú 
szüzet és imádkoztak közbenjárá-
sáért. A mise végén koszorúzással 
rótták le tiszteletüket a megjelent 
szervezetek képviselôi.

gÁgÓ
FotÓ:  rédlI JÓzseF

toVÁbbI KépeK A www.VArpAlotAI.hu oldAloN

szent borbálA ünnepe évszázAdos HAGyományokon AlApul – mondtA dobszAi józsef

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.

Jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt:
Katanics sándor országgyûlési képviselô, az Országgyûlés honvédelmi 

és rendészeti bizottságának tagja; Németh Árpád, Várpalota polgármeste-
re; Vadászi tibor nyá. vezérôrnagy; Kálmán Ferenc nyá. dandártábornok; 
Ipacs József nyá. ezredes; Fürst tamás ezredes, a Bakony Harckiképzô 
Központ parancsnoka; Jobbágy Antal nyá. ezredes; Vargáné gyarmati 
Antónia ôrnagy; pandur János fôhadnagy; somogyi lászló tûzoltó al-
ezredes; dr. szilády Ákos nemzetôr alezredes; Veress István a Csókakôi 
Szent Donát Borrend elnöke; bognár endre, a Szent Donát Borrend nagy-
mestere; gadanecz györgy önkormányzati képviselô
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programajánlók, közérdekû információk
Kiállítás, 
múzeum

thurI-VÁr
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. 

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

egyéb

Fôtér, AdVeNtI szíNpAd
December 18. Mozgássérültek 

Várpalotai Egyesülete Képes-
ség- és Tehetségfejlesztô Ma-
gániskola mûsora

December 19. Nepomuki Szent 
János Római Katolikus Általá-
nos Iskola mûsora

December 20. délelôtt: Te Deum 
együttes, 17 óra: Bán Ala-
dár Általános Iskola mûsora, 
Égikapunyitó Dobkör

December 21. délelôtt: Te Deum 
együttes, 17 óra: A Zenevár 
Fôkolomposai, Ôsi Kolping 
Család Kórusa

hemo
Várpalota, Kastélydomb
December 20-ig Gombor József 

festménykiállítása.
Január 9-én 17 órakor Or go vány 

Gábor kiállítás meg nyi tó ja. A 
kiállítás meg te kinthetô janu-
ár 31-ig.

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 18-án 14 órakor Mese-
színház – Diótörô – A Nektár 
Színház elôadásában

December 20-án 10–12 óráig ka-
rácsonyi játszóház

December 20-án 16 órakor 
Black Diamond mazsorett- 
és showtánccsoport évzáró 
gálamûsora

KrúdY gYulA VÁrosI 
KÖNYVtÁr

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

INotAI KÖzÖsségI hÁz 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42. 

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

December 20-án 15.30-kor Szere-
tetünnepség. Közremûködnek: 
Inotai Búzakalász Dalkör, 

Inotai Tagiskola tanulói, Lurkó 
Kuckó Óvoda és Tagintézményei 
Inotai Cseperedô Tagóvoda és 
Bölcsôde óvodásai. Köszöntôt 
mond: Sajtos János, az Inotai 
Részönkormányzat elnöke.

mise, 
istentisztelet

KAtolIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-

temp lom 
Hétköznap 7.00. Vasárnap 
és ünnepnap 8.00, 10.00 és 
18.00 órakor. Minden hónap 
elsô vasárnapján 15.00 órakor 
litánia, 16.30 órakor görög ka-
tolikus szentmise. 

December 24-én 17 órakor misz-
tériumjáték, 24 órakor éjfé-
li mise

Inota, Szent István-templom 
Mise vasárnaponként 9 órakor, 
minden pénteken szentség-
imádás.

December 24-én 9, 11.30, 24 
órakor mise 

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

10 és 17.30-kor, bibliaóra 
szerdánként 17.30-kor.

Inota, Bercsényi u. 12. 
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor

Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: minden vasár-
nap 8.45 órakor

December 21., vasárnap 
Pétfürdôn 8.45-kor isten-
tisztelet 
Várpalotán 10 órakor isten-
tisztelet, 18 órakor Bányász 
Kórus karácsonyi hangversenye

December 24., szerda 
Várpalotán 16 órakor gyüleke-
zet karácsonyi köszöntése, 22 
órakor „Jöjjetek, imádjuk az 
Úr Krisztust!” – Varnus Xavér 
orgonamûvész kíséretével

December 25., csütörtök 
Pétfürdôn 8.45-kor istentisz-
telet úrvacsorával 
Várpalotán 10 órakor isten-
tisztelet úrvacsorával, 17 óra-
kor hálaadás

December 26., péntek 
Várpalotán 10 órakor isten-
tisztelet úrvacsorával, 17 
órakor hálaadás legátus szol-
gálatával

December 28., vasárnap 
Pétfürdôn 8.45-kor istentisz-
telet, 
Várpalotán 10 órakor isten-
tisztelet, 17 órakor hálaadás

December 31., szerda 
Várpalotán 17 órakor óévi há-
laadó istentisztelet

Január 1., csütörtök 
Várpalotán 10 órakor újévi kö-
nyörgés, 17 órakor esti hálaadás

eVANgélIKus 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként 
gyermek-istentisztelet 9 órakor, 
úrvacsorai istentisztelet 10 óra-
kor. Hónap utolsó vasárnapján 
családi istentisztelet 10 órakor.

December 21. 16 órakor  gyerme-
kek karácsonya

December 24., szenteste 18 órakor 
istentisztelet. 

December 25. karácsony elsô ün-
nepe, 10 órakor úrvacsorai is-
tentisztelet. 

December 26. karácsony második 
ünnepe, 10 órakor úrvacsorai 
istentisztelet. 

December 31. óév esti istentiszte-
let 18 órakor. 

Január 1-jén újévi istentisztelet, 
10 órakor úrvacsorai isten-
tisztelet. 

éleslövészet

bAKoNYKútI lôtér 
(csÖrlôhÁzI lôtér)

Január 12–14. 8–18 óráig száraz-
földi lövészet (kis zajhatással)

Hozzávalók: 30 dkg grízes liszt, 
30 dkg cukor, 5 tojás, 0,5 csomag 
vanilincukor, 10 g sütôpor, magok, 
gyümölcsök, kevés margarin

A lisztet szitáld át és jól ke-
verd el benne a sütôport. A to-
jások fehérjébôl verj habot. A 
cukrot keverd ki a sárgájával, 
add hozzá a vanilincukrot, majd 
dolgozd bele a lisztet (ha hoz-
zászitálod kevésbé csomósodik) 
valamint a magokat, gyümölcsö-
ket, legvégül pedig (csak lazán) 
a tojáshabot. Egy ôzgerinc- vagy 
téglaformát kenj ki margarinnal 

(vagy vajjal), azt szórd meg liszt-
tel, s ebbe simítsd bele a tész-
tát. Elômelegített sütôben (180-
200 fokon) süsd (min. 1 óra). 

A püspökkenyér gazdagításá-
ra alkalmas a mandula, dió, mo-
gyoró, birsalmasajt, étcsokolá-
dé, mazsola, valamint a külön-
féle aszalt és kandírozott gyü-
mölcsök. Ezeket az összetevôket 
mindig apróra vágjuk. Ha friss 
meggyet is használunk, akkor azt 
elôbb   lecsurgatjuk, majd lisztbe 
forgatjuk.  A fenti tésztamennyi-
séghez körülbelül 3 deciliternyi 
vágott adalékot adunk.

recept(t)úra

püspökkenyér

– miért kaptál kitüntetést? – kérdezi az egyik baka a másiktól.
– mert megmentettem egy egész ezredet!
– hogyan?
– lelôttem az ezred szakácsát.

Két részeg hajnalban beszélget:
– te, jön fel a nap.
– miért? Azt is ittunk?

humorzsák

tisztelt gazdálkodók!
ha jelentkeznek a gazdakor.vp@gmail.
com e-mail címen, elküldjük önöknek a
mezôgazdasággal kapcsolatos helyi híre-

ket és információkat.
Várpalotai gazdakör
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új helyre kerültek a szovjet katonai sírok
mára már mindenki számára vilá-
gossá vált, valami történt a vár 
körül. A palotai lakosok egymás-
tól vagy különbözô hallomások-
ból bizonyára értesültek arról, 
milyen munkálatok folytak a 
helyszínen. hogy minden kérdé-
sünkre választ kapjunk, Németh 
Árpád polgármesterrel beszél-
gettünk.

– A II. világháború után sok 
szovjet katonát temettek el a vár-
palotai vár mellett. Most jött el az 
idô, hogy végre méltó helyre szál-
lítsuk ôket. A korábbi képviselô-
testületek is foglalkoztak ezzel a 
kérdéssel, de igazából nem sikerült 
haladást elérni.

– Önök milyen lépéseket tettek?
– Felvettük a kapcsolatot az 

orosz nagykövetséggel, és jelez-

tük feléjük írásban, hogy szeret-
nénk kitelepíteni a sírokat. Pár hó-
nap múlva a nagy kö vet ségtôl ma-
gas rangú diplomaták kerestek meg 
minket személyesen, és kinyilvání-
tották, hogy támogatják az ügyet, 

és az orosz kormány elé terjesztik 
jóváhagyásra. Ez meg is történt. A 
kormány három hónap múlva jóvá-
hagyta kérésünket. Ennek körülbe-
lül egy éve, hiszen tavaly október-
ben voltak itt.

– Mi történt ezután?
– Nekiláthattunk a megfelelô 

kegyeleti cég kiválasztásának. 
Fontosnak tartottuk, hogy a cég 
melyet kiválasztunk, jártas legyen 
a kihantolásban, és ezt el is tudják 
végezni. Ezután megkezdôdhettek 
a munkák. November 24-én meg-
kezdték a kihantolást. Az eddigi 
adatok szerint 291 holttestet ta-
láltak. Én magam jelen voltam a 
munkák kezdeténél, és mindad-
dig ott is maradtam, amíg az elsô 
holttestet kiemelték.

– Ezután hová kerültek a szovjet 
katonák?

– A katonák holttesteinek elszál-
lítása megtörtént, természetesen a 
kegyeleti szabályok szigorú betar-
tása mellett. A nyilvánosság ebbôl 
semmit nem láthatott, hiszen 
ezekre gondosan odafigyeltünk. A 
holttesteket, koporsókba helyez-
ve, lezárva szállította el a halottas 
autó az alsóvárosi temetôbe, ahol 
katonákhoz méltó helyre helyeztük 
ôket. Hamarosan egy ünnepség ke-
retében, az Oroszországi Föderáció 
képviselôinek jelenlétében a sírra 
helyezett emlékmûvet felavatjuk. 
Ezzel véget ér ez a történet, ami 
gyakorlatilag a II. világháború óta 
lezáratlan volt. A sírok helyét az 
önkormányzat egyelôre parkosíta-
ni szeretné.

seVINger pIrosKA
FotÓ:  rédlI JÓzseF
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összesen 291 Holttestet tAláltAk

Várpalota frekventált helyén – a volt Palota Szálló elsô emeletén (bejárat a parko-
ló felôl), 3 helyiségbôl álló 83 m2-es iroda új állapotban eladó vagy bérbeadó.

Érdeklôdni lehet:

BÁTOR KFT. Várpalota
 8100 Várpalota, Szent Imre u. 1/A    88/592-146

A helyiségek mérete: 
15 m2, 28 m2 és 40 m2

Kivitelezése az átlagot 
meghaladó igényességgel 
történt.

Felszereltsége: 
• önálló gázfûtés
• hideg-melegvizes mérô
•  helyiségenként 

Panasonic típusú 
légkondicionáló

•  telefon-internet-, 
kábel tévé-csatlakozás

Eladás esetén:
190 000 Ft + áfa/m2 
Bérlet esetén:
180 000 Ft + áfa/hó

békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendôt kíván 
olvasóinak és hirdetôinek a palotai hírnök minden munkatársa!
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Ötvenéves lett 
a mûvelôdési központ

Felavatták 
a megszépült parkot

A Jó szerencsét mûvelôdési Köz-
pont kiemelt fontosságú szere-
pet játszik immár fél évszázada 
Várpalota lakóinak kulturális 
életében. Várpalota Város Ön-
kormányzata és a bányász Nyug-
díjas szakszervezet együtt mû kö-
dé sé vel került megrendezésre 
de cember 12-én az ötvenéves a 
„Jószer” ünnepségsorozat jubi-
leumi, záró rendezvénye.

Németh Árpád polgármester ün-
nepi köszöntôjében elmondta, az 
épület 1958-ban adatott át, de he-
lyén már jóval korábban mûködött 
kulturális élet, az 1931-ben létre-
hozott Jó Szerencsét Bányász Olva-
sókör keretében, ahol igen magas 
színvonalú önképzés és szellemi 
tevékenység folyt. Az idô múlásá-
val már nem mindennek felelt meg 
az akkori épület, így megépült, és 
mind a mai napig szolgálja a vár-
palotaiak kulturálódásának helyét 
a jelenlegi intézmény. 

A Bánya- és Energiaipari Dol-
gozók Szakszervezete a várpalo-
tai mûvelôdési központ egyik ki-
emelt fontosságú partnere. Évti-
zedek óta folyamatos, magas szín-
vonalú munkát eredményez ez az 
együttmûködés. Rabi Ferenc – a 
szakszervezet elnöke – beszédébôl 
megtudtuk, hogy 1876-ban, ami-
kor szenet találtak, majd elkezdték 
kitermelni, nem csak gazdasági te-
vékenységbe kezdtek, hanem kul-
túrát, közösséget is teremtettek. 
Minden mûvészeti ágnak voltak 

jeles képviselôi Várpalotáról, akik 
tevékenységükkel kiváló eredmé-
nyeket értek el. 

Petrovics László, a Jó Szeren-
csét Mûvelôdési Központ egyko-
ri igazgatója Ötven év a köz mû-
velôdésért címmel tartott em lé-
ke zôbeszédében az épület meg-
nyitásáról szóló korabeli sajtó-
ból idézett, majd a kortörténe-
ti bevezetô után átfogó képet 
adott az épületrôl és az ott zajló 
mûvelôdéstörténeti eseményekrôl, 
kulturális tevékenységekrôl.

Az épület fél évszázada történt 
átadásának megemlékezése alkal-
mából emléklapokat és ajándék-
tárgyakat adott át Németh Árpád 
polgármester az intézmény egyko-
ri és jelenlegi dolgozóinak, illetve 
minden olyan személynek, akinek 
kiemelt szerepe van/volt a Jó Sze-
rencsét Mûvelôdési Központ kultu-
rális életében.

Az elismerések átadását kö ve-
tô en az intézmény keretein belül 
mûködô amatôr mûvészeti cso-
portok közremûködésével összeál-
lított jubileumi gálamûsor követ-
kezett. Produkciójukkal emelték 
az est fényét a Bányász Fúvósze-
nekar, a Bányász Kórus, a Cserregô 
Néptáncegyüttes, a Jó Szeren-
csét Mûvelôdési Központ Nyug-
díjas Dal köre, valamint a Black 
Diamond mazsorett- és showtánc- 
csoport.

bÁlINt ANgélA
FotÓ:  rédlI JÓzseF
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Az itt élôk pihenését, szórakozá-
sát szolgálja majd az újonnan 
kialakított közösségi tér a Ké-
szenléti lakótelepen. A pihenô-
park létrejötte a lakóközösség 
összefogását dicséri, amely pél-
da ér  tékû lehet az egész város 
számára.

Lapunk ez évi tizedik számában 
már részletesen beszámoltunk a 
lakótelepen, az úgynevezett „ko-
hós kör” területén zajló, a zöld-
felület gazdagodását, rehabilitá-
cióját, a helyi lakosság és közös-
ségek összefogását, a környezetért 
végzett közös tevékenység meg-
valósulását szolgáló munkálatok-
ról. December 5-én érkezett el az 
ideje, hogy büszkén felavathatták 
a pihenôparkot.

 Laiszky Eszter, a terület rende-
zésében tevékeny Civilek Inotáért 
Egyesület elnöke nyitotta meg 
pár szóval az ünnepséget, majd 
Tóthné dr. Bakonyi Csilla önkor-
mányzati képviselô, a Készenléti 

Lakótelep Városrész Önkormány-
zó Testületének elnöke mondott 
ünnepi beszédet a felavató ren-
dezvényen. Gondolataiban részle-
tezte a pihenôpark létrejöttének 
körülményeit, különösen kiemel-
ve a munkában részt vevô közös-
ségek, személyek buzgó tevékeny-
ségét. A képviselô asszony, aki nek 
a parkrendezô programban erô-
tel jes szerepe volt, hangsúlyozta, 

hogy a környezetvédelmi pályáza-
ton nyert összeg, Várpalota Város 
Önkormányzata által biztosított 
anyagiak, a Közterület-felügyelet 
és Városüzemeltetési Igazgatóság 
parkgondozói, a Bakonykarszt által 
adott termôföld mind-mind hozzá-
járult az új közösségi tér megva-
lósulásához. Külön köszönettel il-
lette az inotai tagiskola pedagó-
gusainak és iskolásainak önkén-
tes munkáját, emellett elhangzott 
több helyi lakos neve, akik szor-
galmasan hordták a földet és ge-
reblyéztek a terület újjávarázsolá-
sa során, külön kiemelve a vállal-
kozót, aki gépével hatalmas föld-
munkát végzett, nagyot lendítve a 
parkká alakulás folyamatán.

A nemzetiszín szalagot elis me-
rô és köszönetnyilvánító szavai 
után Várpalota polgármestere, Né-
meth Árpád vágta el, és nyitotta 
meg ezzel a zöldterületet a lakók 
számára. 

Az avató ünnepséget a záró ese-
mény tette még emlékezetesebbé, 

hiszen az iskolások havat idézô vi-
dám mûsora idecsalogatta a Miku-
lást is, aki zsákjából édességet osz-
tott a jelen lévô gyermekeknek. A 
jóból nem maradtak ki a felnôttek 
sem, a képviselô asszony és a pol-
gármester a Mikulás segítségével 
csokimikulásokat ajándékozott a 
parképítés munkájában szorgosan 
élen járó felnôtteknek is. 

gÁgÓ ANItA

A meGemlékezés AlkAlmávAl színvonAlAs kulturális mûsort AdtAk A fellépôk

A Gyerekek örömmel vették birtokbA A meGújult pArkot
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Az erdélyi kopó
A Kárpát-medencébe a honfog-

laló magyarok is hoztak már ma-
gukkal kopó típusú kutyákat. Köz-
kedvelt vadászati módszer  volt  
a lóról való vadászat, melyhez a 
kopószerû kutyák rendkívül alkal-
masak voltak. A magyar kopófajta 
(vagy pannon kopó) kialakulása a 
középkor elejére tehetô, mikor is 
a magyar kopó vére más kopófaj-
tákkal keveredett. A pannon ko-
pó leginkább Erdélyben terjedt el, 
az ottani környezeti viszonyoknak 
megfelelôen. Az erdélyi kopó a 19. 
században nagy számban fordult 
elô, azonban a huszadik századra a 
számuk drámaian megcsappant.

Az erdélyi kopó rendkívül tet-
szetôs, nemes, arányos felé pí té sû, 
középnagy testû kopófajta. Köny-

nyen  kiképezhetô, tanulékony, 
igény telen, kitartó, kitûnô szaglá-
sú kutya. Igazi munkáját a vadá-
szat során találja meg, egészen ki-
váló és sokoldalú vadászkutya.

Régebben kétféle méretben te-
nyésztették, tartották. Az ún. 
„hosszú lábú” kopót inkább nagy-
vadra (vaddisznó, hiúz stb.), a rö-
vid lábút rókára, nyúlra használták 
leginkább. A  kultúrtenyésztés ha-
tására a fajta méretét egységesí-
tették, manapság is ez a törekvése 
a tenyésztôknek.

A vadászati munka mellett kivá-
ló jelzôkutya, ezért családi házak 
ôrzésére is nagyon alkalmas.

A fajta tervszerû tenyésztését 
a MEOE Erdélyi Kopó Klub koordi-
nálja.

IFJ. dr. hArcos gÁbor

ôshonos háziállataink petôfi István-emlékjelet avattak

A szeretet himnusza
A szeretet a legnagyobb dolog a világon. Az ember lényege a sze-

retet, olykor ezért hal bele a hiányába. Belehal, ha nem szeretik és 
abba is, ha nem szerethet. És mégis ellene mondunk a szellemi-lelki-
testi gyógyítási kísérleteknek, mert nincs bennünk (elég) szeretet; 
azaz emberség. S minden egyébbel megpróbálkozunk, hogy elfedjük 
ezt a nagy sebünket. Bólogatunk a globális feledékenység s feledte-
tés politikai nagymestereinek, a hazugság és a porhintés szórakoz-
tató himpelléreinek, csak semmi komolyság, semmi bántó él és sem-
mi pontosság a látleletekben, aludjatok gyerekek a selyempárnákon, 
hancúrozzatok kedvetekre, „Enjoy!”, élvezzetek a huszonnégy órás 
szeánszon, nem baj, ha nem vagytok jelen, telefonra tapadva rázzá-
tok magatokat, nem számít. Minden mindegy, csak bámuljatok bele 
önfeledten a villogó, émelyítô Semmibe. Írhatsz, kutathatsz, jósol-
hatsz, kipötyögtetheted titkaidat a Világmindenség nevû számítógép 
klaviatúráján, vetemedhetsz még arra is, hogy elosztod vagyonodat a 
szegények között, felgyújthatod benzinnel lelocsolt tested tiltakozá-
sul, ha szeretet nincs benned, semmi az.

Mert a szeretet olyan, hogy „soha el nem múlik”. A prófétálás 
megszûnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Tudásunk 
akkor is csak töredékes. 

Egymás sarkába lépnek a világ újsütetû, irgalmatlan nagyjai, meg-
ittasodva önmaguktól, korlátozatlan ingereiktôl és lehetôségeiktôl. 
A szeretetnek nincsenek lehetôségei, mert az egyetlen valóság. A 
hatalmasok elterpeszkednek a kicsik, a nincstelenek, a javaiktól 
megfosztottak tömegén.

Hogy a szeretet élet, nemcsak a szent írások jelentik ki, hanem 
a lassan már számba sem vehetô világesemények is ezt sugallják. 
A karácsony nemcsak a lényege okán szent, hanem a stílusa is az. 
Az ember gyötrô kérdéseire, magának az embernek a kérdésessé-
gére, elfajult bajaira egészen más választ ad: nem valami modern 
vezérlôterembe irányít bennünket, hanem egy szegényes barlanghoz 
vezet, a jászolhoz. Nem egy univerzális Terminátorra bízza a világot, 
hanem egy újszülöttre. 

bAlAssA gellért

Amikor az öreg petrovics belebu-
kott minden vállalkozásába és 
végleg felhagyott az üzlettel, 
István fia Várpalotára került mé-
szároslegénynek.

Vôjelöltként jött Fábri József 
mészároshoz, akinek Erzsébet lá-
nyát még a bölcsôben eljegyezte 
számára az apja.

Várpalota Város Önkormányzata 
és a Városszépítô és Védô Egyesület 
ünnepélyes keretek között emlékje-
let avatott fel Petôfi Sándor öccsé-
nek tiszteletére november közepén a 
Thuri téren. Az emléktábla annak a 
háznak a helyére került, ahol Petôfi 
István mészárszéket mûködtetett. 

A rendezvény verses-zenés mû-
so ra után, melyet a Rákóczi Telepi 

Tagiskola diákjai adtak, Petrovics 
László, a Városszépítô és Védô 
Egyesület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. 

A rendezvény fôszónoka, Ács 
Anna beszédében részletesen ki-
tért Petôfi (Petrovics) István élet-
történetére, bátyjával és szüleivel 
való kapcsolatára, és a Várpalotán 
élô, verseiben a Bakony rózsájának 
nevezett lányra, akihez érzelmi 
szálak fûzték. Petôfi István három 
évig élt Várpalotán, majd a sza-
badságharcban, méltóan a Petôfi 
névhez, sokat áldozott a hazáért.

Az emléktáblát Németh Árpád 
polgármester avatta fel, majd ko-
szorú elhelyezésével rótták le tisz-
teletüket a megemlékezésen.

gA

Magas a gázszámlája?

Januárban...

(70) 571-4356
Váltson gáz-
szolgáltatót!

Az erdélyi kopó Az eGyik leGveszélyeztetettebb Helyzetben élô Honi kutyAfAjtánk
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Könnyûzenei lexikon

let show band
 
Ez a zenekar 2004 tavaszán csapott a húrokba elôször itt, Várpalotán, 

a következô felállásban: Bécsy Zoltán – ének (ex-Spóra) , Bécsy Bence –  
szólógitár,  Weishaupt György  – basszusgitár, Balogh (Venyige) András – 
ritmusgitár (ex-Jam Pot), Schmidt Zsolt – dob (ex-Jam Pot). A névadást 
így magyarázták el: A próbák ezzel a mondattal indultak: – Na csapjunk 
a lecsóba! Ezt angolosítva lett a név Let Show Band. 

Az elsô koncertek után tagcsere történt, a  basszusgitárost Simon 
Gergô váltotta. Egy péti koncertet követôen egy rajongó megkereste a 
zenekart, hogy szívesen vokálozna. Így egészült ki Sólyom Natáliával 
a Let Show Band. 2005-ben ugyanez a csapat bocsátotta szárnyra az 
ACDCGP-t amely ACDC tribute zenekarként máig is mûködik. De a Let 
Show Band sem tétlenkedett, hisz a helyi és környékbeli rockkocsmákban 
és koncerthelyeken éppúgy meg lehetett ôket hallgatni, mint Gyôrben, 
avagy Budapesten.  A rockzenekar kizárólag feldolgozásokat játszott, ha-
zai és külföldi bandáktól egyaránt. A repertoárban a P. Mobil, P. Box, Pi-
ramis, Takáts Tamás éppúgy helyet foglalt, mint a Led Zeppelin, Black 
Sabbath, vagy éppen a Steppenwolf. Az utóbbi idôszakban azonban a 
rock ’n’ roll felé fordult az együttes, s olyan klasszikusoktól ad elô, mint 
a Chuck Berry és a  Beatles. Balogh (Venyige) András   ritmusgitáros he-
lyébe 2006-ban az akkor 13 (!) éves Gertner Vilmos lépett, nagy elánnal. 
Ugyanezen év végén Fekete Ákos billentyûs tovább erôsítette a Let Show 
Bandet. 2007 végén  Simon Gergô basszusgitáros távozott  Szegedre,  de 
jött helyette a veszprémi Radnai Dániel, igaz csak 2008 augusztusáig, 
mert Ausztráliában sürgôs dolga akadt. Most a basszusgitáros helyére a 
Let Show Band keresi a megfelelô személyt, hogy 2009-ben már újra pó-
diumra léphessenek.

Tagok
Bécsy Zoltán – ének
Bécsy Bence – szólógitár
Gertner Vilmos – ritmusgitár
Schmidt Zsolt – dob
Sólyom Natália – vokál
Bécsy Gergô – hang, effekt
?  – basszusgitár

akció!!!

Fődíj 
egy Peugeot Vivacity robogó!!!
(amely a helyszínen megtekinthető) A
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Ingatlan
Várpalotán garzon sürgôsen eladó, rendezett 

lépcsôházban, frekventált helyen. Érd. nap-
közben 30/616-0474, este: 30/372-6865

eladó Várpalota központjában földszinti fel-
újított téglalakás. Elhelyezkedése végett 
alkalmas üzleti vállalkozásra is. 70/2931-
911

eladó vagy kiadó Várpalotán az Újlaky ut-
ca 1.-ben 2 szobás távfûtéses lakás 
hômennyiségmérôvel. Tel.: 20/942-9620

pétfürdôn a Liszt F. u.-ban  71 nm-es, 1. 
emeleti 1+2 szobás étkezôs, erkélyes la-
kás azonnal beköltözhetô állapotban el-
adó. Ugyanitt garázs eladó. 30/3225-118, 
30/3901-481

Kiadó 1 +  fél szobás lakás januári beköltözés-
sel! Ár: 25 000+rezsi Tel.: 70/391-5425

Autó-motor
régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjá-

ratig vásárolnék. Romos állapotúak, alkat-
részek, oldalkocsik, motorosruházat, mo to-
ros köny vek is  érdekelnek.  70/514-8314

Állást keres
22 éves várpalotai hölgy ügyintézô titkári vég-

zettséggel keres állást rész- vagy teljes mun-
ka idôben. Nem feltétlenül a végzettsé gé nek 
megfelelô területen. Tel.: 30/687-9397

Vegyes
régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

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

Kitûnô állapotban lévô babakocsi eladó. Tarto-
zékok: lábzsák, esôvédô, babatáska. Aján-
dék: napernyô. Tel.: 20/360-4131

2 db jó állapotú téli gumi lada acélfelnivel el-
adó. Tel.: 20/9108-663. Ára. 10 000 Ft

eladó 1 db 120 literes fagyasztószekrény. Iár: 
17 000 Ft. 70/423-5520

újszerû állapotban piros mintás Gabi heverô 
10 000 Ft-ért eladó. 20/325-8986

sörözô játékgépekkel, kerttel és garzonlakrész-
szel, valamint Roland szintetizátor eladó. 
20/523-7984

Apróhirdetések szolgáltatói katalógus

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

rock és rock ’n’ roll 

zenekar

BasszusGitárost 

keres.

telefon: 20/338-9900

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, 30/976-1743

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

1 szelvényért 1 aprót!
Ingyen adhat fel lakossági apróhirdetést (max. 15 szóig), 
a következô Palotai Hírnökbe, ha kivágja ezt a szelvényt, 

és átadja a hirdetésfelvevô helyen!

györgy zoltán

Kellemes 
karácsonyi 

ünnepeket és 
boldog új évet 

kívánok!

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 100 000 ft-tól
koporsós temetés 150 000 ft-tól

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

síremlékek kedvezô áron, 
hatalmas választékkal!

nefelejcs 
temetkezés 

a Palotai Hírnök, a város lapja

HirdetÉsi tanácsadót keres
a jelentkezést a 20/291-2649-es telefonszámon várjuk.
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mikulás-kupa 
a bartos iskolában

labdarúgás-kézilabda

Immár hetedik alkalommal ren-
dezték meg advent idején 60-70 
gyermek részvételével az eltérô 
tantervû általános iskolások me-
gyei labdarúgó-bajnokságát.

A kiírás szerint 12 év alatti, 
speciális iskolákba járó fiúk vet-
tek részt a tornán, amelyen idén 
öt csapat csapott össze. 

Pócsik József, a Bartos általá-
nos iskola igazgatója így emlékszik 
vissza a kezdetekre: – A Mikulás-
kupát elôször 2002-ben  rendeztük 
meg, amikor is átadtuk  az új  tor-
natermet. Ekkor vetôdött fel az öt-
let , hogy a megyei sportprogra-
mot bôvítsük, mert nagy igény mu-
tatkozott erre. Szukics Tibor, isko-
lánk nevelôje volt az ötletgazda, 
és kapva kaptak a lehetôségen a 
testvérintézmények. 

Rendszerint 5-7 csapat vesz részt 
a labdarúgó-bajnokságon, most 

körmérkôzéses rendszerben vívtak 
nagy csatákat a fiúk Csiky Leven-
te és Monok Tibor játékvezetése 
mellett. A kupa nevéhez méltóan 
Mikulás-ajándékokkal leptek meg 
minden gyermeket, az 1–3. helye-
zett érmet kapott, s a kupagyôztes 
csapat egy évig ôrizheti a Mikulás-
kupa vándorserlegét. A kupát pá-
lyázati pénzbôl sikerült színvona-
lasan megrendezni, így az ajándé-
kokon kívül ezért reggelivel, ebéd-
del is meglephették a Bartos is-
kolában a sajátos nevelési igényû 
sportoló nebulókat.  eK

A Mikulás-kupa végeredménye: 
1. Várpalota, 2. Pápa, 3. Veszp-
rém, 4. Ajka, 5. Bakonyoszlop. 
A legjobb játékos: Horváth Sza-
bolcs (Várpalota), a legjobb ka-
pus: Sárkány Krisztián (Ajka), 
a torna gólkirálya: Berkes Márk 
(Ajka – 10 góllal).

ôszi bajnok a VbsK

megkezdôdött 
a teremfoci-bajnokság

Jól sikerült az év a VbsK két meg-
határozó szakosztályánál. A lab-
darúgók és a kézilabdások is elsô 
helyrôl kezdhetik meg a tavaszi 
idényt.

Nem mostanában fordult ez 
elô, hogy mindkét szakosztály, így 
együtt sikeres. Rá is fér a városra, 
hisz a nem is olyan régmúltban még 
a kézisek az I., a labdarúgók a II. 
osztályban szerepeltek. Egy olyan 
nagy sportmúltú városnak, mint 
Palota bizony elkelne, ha nem is 
olyan, mint a szénbánya idejében, 
de egy magasabb osztályú kézilab-
da- és labdarúgócsapat. Az igény lé-
tezik. A kézilabdacsapat utolsó és 

sorsdöntô mérkôzésén a Komárom 
ellen a 300 nézô hangulata jelezte, 
hogy minôségi kézilabdára Várpalo-
tán szükség van. A Bányász labdarú-
gására ugyanez jellemzô. Most, hogy 
ilyen jól szerepel az együttes, a jó 
szerepléssel párhuzamosan egyre 
többen látogatnak el a mérkôzésre, 
a megszokott arcok mellett egy-
re sûrûbben lehet olyanokkal talál-
kozni, akiknek a sikerek láttán újra 
megjött a kedvük meccset nézni.

Ha körbe tekintünk a megye vá-
rosai között, egyértelmû a lemara-
dásunk. Minden nagyobb városban 
magasabb szinten áll a sport. Ajká-
tól Pápán keresztül Balatonfüredig, 
Veszprémrôl nem is beszélve. Min-
den város rendelkezik I. osztályú és 
II. osztályú bajnokságban szereplô 
csapatokkal. Van lemaradásunk, 
aminek a leküzdése talán ezzel a 
két sikeres ôszi bajnoki elsôséggel 
megkezdôdött. Várpalota a megyé-

ben mindig kiemelkedett a sportéle-
tével, itt lenne az idô, hogy csök-
kentsük hátrányunkat a többiekkel 
szemben. Egy város életéhez a sport 
szorosan hozzá tartozik, az itt lakó 
és sportolni kívánó gyereknek kell 
hogy alternatívát nyújtson városunk 
is, ha magasabb színvonalon szeret-
ne versenyezni. 

Mindenki tudja, hogy ez fôleg 
pénz kérdése. Nagyon fontos szere-
pe van ebben a város döntéshozó-
inak, hogy mennyit szán a sportra. 
Fontos szerepe van, a jelenlegi és a 
potenciális szponzoroknak is, akik 
természetesen többet áldoznak ak-
kor, ha látják, hogy a város is fon-
tosnak tartja a sportéletet. 

Sokak számára irtózatosan sok 
pénzrôl van szó, amikor szembe-
sülnek a támogatási összegekkel. 
Egyet azonban nem lehet elfelej-
teni: egy ilyen támogatás mögött 
mindig nagy számú felnôtt és gye-
rek sportolása áll, akik hetente jó 
néhány alkalommal, néha a testi ép-
ségüket sem féltve edzenek, és min-
den hétvégéjüket feláldozzák azért, 
hogy  maguknak, az egyesületüknek, 
a városnak sikert szerezzenek. Ennek 
az alapjait meg kell teremteni. Nem 
szabad megelégedni a középszint 
alatti szerepléssel, mert sem a spor-
tot szeretôket nem vonzza egy-egy 
mérkôzés látogatására egy színvona-
lában gyenge bajnokság, és valóban 
minden tehetséges fiatalunk is elke-
rül városunkból. Mindannyiunknak 
közös érdeke, hogy ez megváltoz-
zon, és újra büszkék lehessünk a 
várpalotai sporteredményekre!

szoboszlAY IstVÁN

A bányász kézilAbdázói elsô Helyen várják A tAvAszi folytAtást

Ötven csapat részvételével no-
vember elején megkezdôdött a 
2008–2009-es évad. A Várpalota 
város teremlabdarúgó bajnoka cí-
mért 30 várpalotai és 20 vidéki csa-
pat nevezett be az idén. A bajnok-
ság népszerûségét mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy több csapat részvé-
teli szándékát kellett visszautasíta-
ni helyhiány miatt, új csapatok csak 
akkor nevezhetnek, ha akad olyan 
csapat, aki lemond a bajnokságban 
szereplés jogáról. 

Talán a nagyszámú érdeklôdés és 
a nagy hagyomány miatt egyre ma-
gasabb színvonalúvá vált a bajnok-
ság. A teremlabdarúgás, mint önál-
ló sportág is egyre népszerûbb lesz, 
bár a „futsal” szabályai némileg el-
térnek a hagyományos focitól, még-
is több csapat is erre a sportágra ké-
szülve vesz részt a palotai tornán. 
Több csapat labdarúgói a nagypályás 
bajnokság résztvevôje is, akiknek a 

téli szünetben kiváló lehetôség kon-
díciójuknak szinten tartására, és a 
labdarúgástól sem szakad el. Ám a 
legtöbben csak a sportág szeretete, 
a játék, a közösség miatt indulnak el 
minden évben.

Az idén az A osztály küzdelmei 
páratlan erôsségû csapatok részvé-
telével kezdôdtek meg. A B osztály 
kiemelkedô csapata az országosan is 
jegyzett fehérvári Scholl, valamint 
a Siroccó, akik tavaly kis szerencsé-
vel A osztályosok is maradhattak 
volna. A C és a D csoportokban is 
akad kiemelkedô tudású együttes. 
Nagyon jó példa a Locomotív csa-
pata, amely többnyire vasutasokból 
áll, bár nem sok gyôzelem fûzôdik a 
nevükhöz, de sportszerûségük miatt 
minden tiszteletet megérdemelnek.

A bajnokság március végéig zaj-
lik. Több mint 300 mérkôzést kell 
lejátszani, hogy kiderüljön, kik 
lesznek a legjobbak.  szI




