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Egyre rövidebbek a nappalok, 
s olyan hosszúak az éjszakák, bús 
gondolatok környékezik az embert. 
Vajon mi lesz az ország a sorsa, 
honvesztés vagy új honfoglalás? 
A magyarság ezeregyszáz évvel ez-
előtt letelepedett a Kárpát-meden-
cében, és aztán a történelem so-
rán, bár újra és újra talpra állt, 
honvesztések sorozata következett. 
A tatárjárás, Mohács, Trianon.

Sajnos mégis most jött el a leg-
nagyobb honvesztés ideje. Koráb-
ban elbuktunk csatákat, elvettek 
területeket, most azonban a ma-
gyarság kezdi a lelkét elveszíteni. 
Ez a legveszélyesebb támadás. És 
természetesen megvannak a gya-
korlati következményei. Tudjuk, 
hogy 1956 óta hatmillió művi abor-
tuszt végeztek Magyarországon, és 

ez már nem is a legfrissebb adat. 
1526-ban nem halt meg hatmillió 
magyar, Trianonnal pedig nem csa-
toltak ennyi magyart más országok-
hoz. De mivel a magyar ember el-
veszítette a lelkét, a „honvesztés-
ről” gondoskodtak az édesanyák. 
Ahelyett, hogy Magyarország erős, 
tizenötmilliós közép-európai állam 
lenne, a polgárai gyenge, beteg, 
elöregedő társadalomban élnek. Az 
újabb súlyos honvesztés a 2004. 
december 5-i népszavazáskor kö-
vetkezett be, amikor az anyaország 
magyarjai megtagadták a testvére-
iket. Lélekben elveszítették őket.

Az idő némiképp begyógyította 
ugyan azt a sebet, de még vérzik. 
A hívők azt mondják, amit a sátán 
szétdobált, Jézus Krisztus újraépíti. 
Jól látható, hogy az ördög munkál-

kodik, amikor egy nem gondolkozó 
nemzet tragikus önpusztítása zajlik.

Sajnos úgy látszik, a magyarság 
még nem érte el a mélypontot. Fel-
nőtt egy nemzedék félelemben és 
tudatlanságban. Amelynek nem ta-
nították meg az iskolákban, hogy 
a határon túl a testvéreik élnek. 
A szülők pedig féltek elmondani 
a gyermekeiknek a múltat. A mai 
felnőttek többsége gyökértelen, 
nincs történelmi öntudata, nem-
zeti felelőssége. Ezért terelgetni 
lehet őket, mint egy csordát. Az 
ezredfordulón megindult egyfajta 
nemzetnevelés, ám a mai tenden-
cia ismét az, hogy „tömegembere-
ket” neveljenek a magyarokból. Az 
iskoláknak, az oktatásnak óriási je-
lentősége lenne. Persze, amilyen az 
iskola, olyan a nemzet. 

Advent van, gondoljunk re-
ménységgel a jövőre. Hiszen, Isten 
– Ézsaiás próféta szavaival – egy 
leheletével össze tudja törni a go-
noszt. Hát nem így történt? Véres 
háborúk nélkül véget vetett az ate-
ista világrendszernek. Utólag per-
sze kissé szomorúak lehetünk, hogy 
amíg Magyarország a rendszervál-
táskor katalizátor tudott lenni a 
politikai változásokban, addig Eu-
rópa lelki ébredésében – úgy tűnik 
– nem képes szerepet játszani.

Csendes éj, szentséges éj... Ka-
rácsony közelít. De most még ad-
vent van. A tisztulás, a megújho-
dás, a várakozás időszaka. Csak 
ennyi. Jó lenne, ha végre egyre 
többen igazából átéreznék ezt!

BALASSA GELLÉRT

Amit a sátán szétdobált
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Drótposta

Úrjövet
Ismét elérkezett advent, a keresztény egyházi év kezdete, el-

csendesült  várakozás az Úr eljövetelére. Adventben fények gyúl-
nak a sötétségben, a téli éjszakában, és közeledve a legnagyobb 
Fény megszületéséhez, egyre több kis lángocska lobban fel az ad-
venti koszorún is. Úrjövet – a Megváltó érkezik nemsokára, a kis 
betlehemi barlang jászolában megszületve. A már régen várt Mes-
siás jelenik meg előttünk, kiszolgáltatva a világnak, és alázatra ta-
nítva bennünket. Elcsendesülés, halk várakozás ez az időszak, hogy 
végigondolhassuk: alkalmas-e szívünk az Úr befogadására, a meg-
testesülés szent titkának megismerésére. 

Díszbe öltözik a város, az áruházak, az utcák, és már mindenhol 
látható: itt a „szeretet ünnepe”. Sokat beszélünk arról, hogy a kará-
csony nem a vásárlás és az ajándékozás ünnepe, nem szabad, hogy 
ez uralja a karácsonyt, ugyan most a gazdasági válság is közbeszól, 
hogy mennyire nyílnak meg a pénztárcák az adventi vásárokon. Túl 
sokat beszélünk arról, hogy ez a szeretet, a család ünnepe, valódi 
jelentés nélkül azonban csak érzelgőssé válik a nap és a készülődés, 
elveszik erőteljessége, vagyis a személyes várakozás az Isten meg-
testesülésére.  Tegyük fel a kérdést magunknak ezekben a hetekben: 
valóban elhiszem, hogy az, aki Mária méhéből születik, az a síró kis-
baba a mindenséget tartó Isten? Gondoljunk bele a közeledő kará-
csonyi titokba: a jászolban fekvő, gondoskodást igénylő gyermek a 
teremtő Isten. Ha ezt nem hisszük, értelmetlenné válik a gyertya, a 
fény, a vásárlás, és minden érzelgősség lesz csupán.

GÁGó ANITA

Lelki készülődés

Fellobbant a gyertyafény

Jótékonysági hangverseny

Fénybe öltözött a Thuri-vár és 
környéke a vasárnapi adven-
ti megnyitón. Kigyúlt az első 
gyertya a fenyőgallyakból ké-
szült koszorún, elkezdődött a 
reményteli várakozás és a lelki 
készülődés a karácsonyra. 

Sípszóval, trombitaszóval és 
természetesen sok-sok látoga-
tóval telt meg a Thuri tér, hogy 
megtekintsék az ünnepi műsort a 
vár előtt felállított színpadon. Fo-
dor Balázs plébános köszöntötte 
a jelenlévőket. Ezt követően meg-
gyújtotta a város adventi koszo-
rúján az első gyertyát. A koszorú 
négy gyertyája az adventhez köt-
hető négy fogalmat szimbolizál: 
hit, remény, szeretet és öröm.

Az ünnepi műsorban Kegye Já-
nos pánsípművész Karácsonyi mu-

zsika címen összeállított műso-
rát hallgathatták, a hagyományos 
karácsonyi dalok mellett Andrea 
Bocelli egyik híres művét, a Ró-
meó és Júlia betétdalát is. A meg-
nyitót a Várpalotai Rézfúvós Ka-
maracsoport ünnepi műsora zár-
ta.

November 30-tól december 20-
ig minden délután 16 órától kará-
csonyi műsor várja az érdeklődő-
ket az adventi színpadon. 

Advent időszakában minden 
szombat és vasárnap 14–17 óráig 
játszóház várja a gyerekeket, ahol 
készíthetnek adventi kopogtatót, 
csuhéangyalkát és asztali dísze-
ket, december 6-án pedig a Miku-
lás érkezik sok-sok meglepetéssel 
a gyerekek közé.

B. K.

Advent első vasárnapjának elő-
estéjén lobbant fel az adventi ko-
szorún az első gyertya lángja az 
Inotai Közösségi Ház előtt. Kato-
na Csaba alpolgármester és Fodor 
Balázs plébános gyújtották meg a 
gyertyát, ünnepi gondolatok kísé-
retében. – A koszorú fénye meg-
hív bennünket, hogy vegyük ész-
re a fényességet, azt a kis pontot, 
amely világít számunkra, és amely 
nélkül lehet élni, de nem érdemes. 

Teremjen lelkünkben is fényesség, 
hogy át tudjuk élni az ünnep iga-
zi értelmét – hívta fel a figyelmet 
Fodor Balázs advent valódi jelen-
tésére. A gyertyagyújtás alkalmá-
val ének, gitár és furulya hangjai is 
bekapcsolódtak az adventi várako-
zás pillanataiba, majd irodalmi idé-
zet világította meg még jobban az 
ünnep jelentését. A gyertyagyújtás 
a Közéleti kávéház szervezésében 
került megrendezésre.

A Várpalotai Evangélikus Ke-
resztyén Óvoda hagyományos jó-
tékonysági hangversenyén élhet-
ték át a megjelentek az adventi 
várakozás hangulatát az evangé-
likus templomban, ahol meggyúj-
tották a templom adventi koszo-
rúján az első gyertyát is. Csodá-
latos dallamok szálltak fel Feke-
te Anikó orgonajátéka nyomán, a 
zeneiskola vonósai, rézfúvósok és 
a népszerű csengettyűs kórus is 
hozzájárult a műsor fényéhez ze-
nei előadásukkal. A színes prog-
ram része volt az evangélkius kó-
rus által előadott Ó jöjj Immánuel 
című dal, amely különösen érzé-
keltette, mit is kell hogy jelentsen 

az advent. Tóth Attila evangélikus 
lelkész imádságos gondolatai mel-
lett a koncert végén meggyújtott 
kis mécseseket is hazavihették a 
megjelentek.

– Óvodánk évek óta szerve-
zi meg az adventi jótékonysági 
hangversenyt az óvodánk javára. 
A tavalyi évben a befolyt összeg-
ből nagyon jó minőségű rollereket 
tudtunk vásárolni, és az udvaron 
kemencét építtetünk, az idén ösz-
szegyűlő összegből pedig csoport- 
és mozgásfejlesztő játékokat sze-
retnénk majd venni. Nagy segít-
ség ez számunkra – mondta Lassu 
Tamásné óvodavezető a jótékony-
sági hangverseny kapcsán.

A Palotai Hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.
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Adomány tél előtt
Testvérvárosi kapcsolata fenn-
állásának tizedik évfordulóját 
ünnepelte nemrégiben Várpalo-
ta és Wolfsberg. Ebből az alka-
lomból ezer eurót ajándékozott 
városunknak a wolfsbergi kül-
döttség.

– Wolfsberggel erős a kapcso-
latunk a szociális szféra terüle-
tén – mondta Németh Árpád pol-
gármester –, ezért a szakemberek 
úgy döntöttek, a közel 270 ezer 
forintot konzerv ételek vásárlásá-
ra költik, amelyeket a családsegí-
tő központ közreműködésével fog-

nak szétosztani a rászoruló, főleg 
gyermekes családok között. 

A kedvezőbb vásárlási ár re-
ményében több áruházláncot és 
gyárat is megkeresett levélben a 
polgármester, ám csupán két he-
lyi élelmiszer-ipari vállalkozó tett 
jutányos árajánlatot. 

– Bátor Antal és Polyák Sándor 
nagyon pozitívan reagáltak a fel-
keresésünkre, a jelentős árenged-
ménynek köszönhetően csaknem 
ezer adag konzervételt tudunk vá-
sárolni és szétosztani – mondta a 
polgármester. 

B. A. 

A város jövő évi költségvetése
A novemberi képviselő-testüle-
ti ülésen került sor többek kö-
zött a 2010-es év költségveté-
si koncepciójának megvitatásá-
ra és elfogadására. Több tényező 
mellett a központi támogatások 
alacsonyabb mértéke, valamint 
a helyi bevételek csökkenése, 
illetve a pétfürdői vagyonmeg-
osztási per nehezedik rá a jövő 
évi költségvetésre. 

– A 2010-es koncepciót nagy 
nehézségek árán sikerült össze-
állítani, a normatív hozzájárulás, 
illetve a költségvetési törvényja-
vaslat adatai alapján. A normatív 
támogatások terén számos jog-
címben csökkenés tapasztalható, 
és több feladat esetében a költ-
ségvetési törvényjavaslat már ele-
ve nem tartalmaz támogatási ösz-
szegeket, mivel  egyes támogatá-
si jogcímek összevonásra kerültek, 
amely pedig összességében közel 
35-40 millió forinttal kevesebb, 
mint a tavalyi támogatás – ve-
zette be a témát Fülöp Zoltánné, 
a pénzügyi és adóügyi  iroda ve-
zetője.

– Figyelembe véve az állami 
költségvetés tervezetében meg-
határozott irányelveket, az ön-
kormányzat feladataihoz kapcso-
lódó rendelet előírásait, továbbá 
a korábbi képviselő-testületi ha-

tározatokban vállalt kötelezett-
ségeket, szigorú visszafogottság-
gal is csak nagymértékű hiánnyal 
sikerült összeállítani a költség-
vetési koncepciót, amelyben sar-
kalatos pont a Pétfürdő leválása 
következményeként kialakult va-

gyonmegosztási per jelenlegi bí-
rósági ítélete szerinti fizetési kö-
telezettség, melynek kimenetele 
jelenleg még kérdéses. 

Az önkormányzat legfőbb cél-
kitűzése a kötelező feladatok ma-
radéktalan végrehajtása a műkö-
dőképesség biztosítása mellett, 
az ésszerű, takarékos gazdálko-
dást megvalósítva. A bevételek 

esetében visszafogott a  tervezés. 
Tekintettel az ország gazdasági 
helyzetére, illetve az ingatlanpi-
ac pangására,  idén nem terveztek 
magasabb összegű ingatlanértéke-
sítésből származó bevételt, a ki-
adásokat pedig nagyon minimális-

ra szorították.  A kiemelt támoga-
tásokban több tényező esetében 
jelentős csökkentések, elvonások 
tapasztalhatók, a beruházási ki-
adások a legminimálisabb szin-
ten szerepelnek. Mivel a költség-
vetési koncepció magasabb hiány-
nyal számol, mint az elfogadható, 
ezért szükséges még a tervezett 
előirányzatok csökkentése, illetve 

csak reálisan teljesíthető bevéte-
li tétel tervezése az önkormányzat 
pénzügyi stabilitásának megőrzé-
se érdekében, hogy  a hiány olyan 
szinten maradjon, amely nem ve-
szélyezteti a következő évek gaz-
dálkodásának biztonságát. Állami 
normatíva elvonása, a központi 
támogatások alacsonyabb mérté-
ke, az infláció,  amelyet az álla-
mi normatíva nem kompenzál, va-
lamint a csökkenő helyi bevételek 
sújtják a jövő évi költségvetést, 
és sok még a bizonytalansági té-
nyező. 

 A megvitatás során felme-
rültek javaslatok a költségveté-
si rendelettervezet elkészítésé-
hez az előirányzatok csökkentésé-
re a képviselők részéről, valamint 
megvitatták a pétfürdői per rész-
leteit és a lehetőségeket, várha-
tó következményeket. Felmerül-
tek olyan tételek is, amelyeket 
még szerepeltetni kellene a költ-
ségvetésben, illetve születtek ja-
vaslatok, amelyekkel megszüntet-
ni vagy legalább csökkenteni le-
het bizonyos előirányzatokat. 30-
án került elfogadásra az országos 
költségvetés, ezt követően a de-
cember 17-i testületi ülésre kerül 
további kidolgozásra a helyi költ-
ségvetés.

GÁGó ANITA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Bővülő bölcsőde
Újabb uniós pályázati sikerről 
számolt be Németh Árpád polgár-
mester. Ezúttal a Ringató bölcső-
de teljes felújítására és egy cso-
porttal való bővítésére nyert az 
önkormányzat 78 millió forintot. 

2006 óta két – óvodában műkö-
dő – bölcsődei csoport is nyílt Vár-
palotán, a Tési-dombon és Inota 
faluban, s most – az önkormányzat 
családtámogató rendszerébe illesz-
kedve – újabb csoport jöhet létre a 
Ringató bölcsődében. 

A bölcsőde megújulására 86 
millió áll a gazdálkodók rendelke-

zésére: az elnyert 78 milliót nyolc-
milliónyi önrésszel egészíti ki az 
önkormányzat,  amiből az épület 
teljes felújítása és akadálymente-
sítése mellett bővítésre, az eszkö-
zök, játékok cseréjére is futja majd. 
A bölcsődében diétás étkeztetés és 
hosszabbított nyitva tartás válik 
lehetővé, valamint lehetőség nyílik 
az új csoportban arra, hogy a szü-
lők részt vegyenek a foglalkozáso-
kon, illetve igény szerint pszicho-
lógustól nevelési tanácsokat kapja-
nak.  A tervek szerint 2010 végére 
megújult, kibővült bölcsőde várja 
majd az apróságokat.

Hétfő este közmegHallgatást tartottak a Jó szerencsét művelődési központban 



[ 2009. december 3. ]4

Az ügyvéd válaszol

A büntetési nemek 2.
Az intézkedések: itt a leggyakoribb intéz-

kedéseket sorolom fel. Ezek ugyanúgy szankci-
ók mint a súlyosabb büntetések, azonban ezek 
esetében nem a megtorlás, hanem a nevelő ha-
tás a lényegesebb szempont.

1. Megrovás: Ez a legenyhébb, magyar jog-
ban alkalmazott szankció. Ebben az esetben 
a hatóság rosszallását fejezi ki az elkövető-
vel szemben és felhívja őt, hogy tartózkodjon 
a jövőben az ilyen és minden más bűncselek-
ménytől is. Ez tipikusan a kis tárgyi súlyú cse-
lekményeknél, legtöbbször első bűntényesek-
nél jön szóba.

2. Próbára bocsátás: Itt már nem minden 
esetben beszélhetünk bagatell cselekmények-
ről, és a hatóság célja az, hogy a jövőben job-
ban visszatartsa az elkövetőt a bűnelkövetés-
től. Ez esetben a bíróság nem szab ki büntetést, 
hanem egy bizonyos hosszúságú próbaidőt ad 
az elkövetőnek, amely idő alatt ha nem követ 

el újabb cselekményt és eredményesen telik le 
a próbaidő, olyan, mintha nem is járt volna bí-
róságon, azonban ha ezen idő alatt újabb bűn-
cselekményt követ el akkor ezt a cselekményét 
is újra előveszik az újjal együtt és büntetést 
szabnak ki vele szemben. Ez tipikusan a fia-
talkorúaknál alkalmazott büntetési nem, illetve 
felnőttek esetében a kisebb jelentőségű bűn-
cselekmények esetében alkalmazzák.

A büntetések: ezekben az esetekben már az 
államhatalom nagyobb szigorral csap le az el-
követőkre és azok jobban érzik a negatív ha-
tást.

1. A pénzbüntetés: számos büntetőjogi is-
kola állandó vitája az, hogy a pénzbüntetés 
mennyire jó büntetési nem, mennyire alkalmas 
a vagyoni hátrány arra, hogy bűncselekmények 
elkövetésétől eredményesen visszatartson em-
bereket. Egy biztos, a pénzbüntetés nagysá-
gával jól lehet differenciálni az egyes esetek 

között és az államnak állandó jó bevételt is 
biztosít. A pénzbüntetés talán a leggyakrab-
ban adott büntetés Magyarországon, számtalan 
esetben alkalmazzák eredménnyel. A számítási 
módokkal most nem foglalkozok ebben a cikk-
ben terjedelmi okok miatt.

2. A közérdekű munka. Véleményem szerint 
a leghatékonyabb és a társadalom számára is 
a leghasznosabb büntetése lehetne a magyar 
jognak a közérdekű munka, azonban sajnos ná-
lunk ez valamiért nem működik jól, a bírósá-
gok sem alkalmazzák szívesen. Pedig ebben az 
esetben az elkövető a társadalom, az ország 
számára hasznos dolgot tenne, és a bünteté-
si célok jól érvényesülnének. Valahogy nálunk 
a rendszer a hibás, a következő cikkben majd 
megpróbálom részletesen kifejteni.

3. A szabadságvesztés. Ezúttal csak említés 
szintjén, részleteiben a következő írásban.

IFJ. DR. HARCOS GÁBOR üGYVÉD

Összefogással a tornateremért
Az inotai tagiskola testnevelés-
órái jelenleg a lakótelepi közös-
ségi házban zajlanak, és emellett 
hónapokig tartó úszáslehetősé-
get biztosít a város a gyermekek-
nek. Segítő szándék, összefogás, 
a jó ügy szolgálata jellemzi az is-
kola tornatermével kapcsolatos, 
egyébként sajnálatos eseménye-
ket. Németh Árpád polgármes-
ter és Tóthné dr. Bakonyi Csilla, 
a Készenléti lakótelep részönkor-
mányzati elnöke tájékoztatta la-
punkat a témában.

Aládúcolt tetőzet és felpúpo-
sodott parketta fogadja a belépőt 
az inotai tagiskola tornatermében, 
ahol tavasz óta ütközik akadályba 
a testnevelésórák megtartása. Év 
végén, valamint az őszi hetekben 
még lehetőség volt az udvaron lab-
dajátékokkal, egyéb szabadtéri gya-
korlatokkal megoldani a gyermekek 
testnevelés-foglalkoztatását, majd 
az iskola folyosója is terepe volt a 
tornaóráknak.

 – Egy várpalotai vállalkozó az 
akkori Várpalotai Városi Kincstár 
megbízásából tetőjavítási munká-
kat végzett az iskolai év végén, és 

a munka végzése során a tetőtartó 
szerkezet beszakadt. A kincstár ak-
kori igazgatója beszerzett egy sta-
tikusi véleményt, miszerint az ott 
végzett munkáknak nem volt köze 
a felmerült problémákhoz, ez azon-
ban nem felelt meg a valóságnak – 
beszélt a kezdetekről Németh Ár-
pád. Az önkormányzat szakvéle-
ményt kért az épület állapotáról, 
amely bebizonyította, hogy  szak-
szerűtlenül bontották meg a tetőt. 
A továbbiakban az is kiderült, hogy 
a szükséges engedélyek sem kerül-
tek beszerzésre a kincstár vezetője 
részéről. A polgármester véleménye 
szerint tisztázni kell, kinek mekko-
ra a felelőssége ebben az ügyben, 
mert nem elfogadható az, ha vala-
kinek a hibájából beszakad a tető-
szerkezet, és a városnak kell meg-
javíttatnia. A városvezetés termé-
szetesen már egyeztetett a vállal-
kozóval, hogy mennyiben ismeri el 
a felelősségét, aki ezt részben meg 
is tette. 

Az önkormányzat a nyár folya-
mán igyekezett orvosolni a prob-
lémát. Még a városi kincstár több 
millió forintért állagmegóvás, kár-
mentés céljából aládúcoltatást vé-

geztetett, mégpedig az önkormány-
zat költségére. – Tehát aládúcolták 
a tetőt, ez azonban nem akadályoz-
ta meg a további állapotromlást:  
a kora ősz óta mindenhol becso-
rog a víz. A parkettát – ami egyéb-
ként még sok-sok évet kibírt volna 
– cserélni kell, mert magasra felpú-
posodott, és áll benn a víz. Ki kel-
lett hordani a bordásfalat és a töb-
bi felszerelést,  amelyet a Várpalo-
tai Közüzemi Kft. szállított el, és 
tárol – tájékoztatott a részletekről 
Tóthné dr. Bakonyi Csilla. 

A képviselő asszony kezdemé-
nyezésére született az ötlet, hogy 
a sportcsarnok fogadja be az inotai 
gyermekeket. A tantestület nem lát-
ta jó megoldásnak az utaztatást, az 
órarend átrendezését, a tömbösített 
órákat, és problémát jelentett volna 
a bérlet megvásárlása is a szociálisan 
hátrányos helyzetű családok számá-
ra. Majd jött a következő megoldá-
si lehetőség, a lakótelepi közössé-
gi ház nagyobbik terme. – Kértünk 
szakértői véleményt, hogy szabad-e 
terhelni a parkettát, alkalmas-e a 
terem a testnevelésórák megtartá-
sára, végül a Szindbád Nonprofit 
Kft., mint a közösségi ház fenntar-

tója szerződést kötött az iskolával, 
és mintegy három hete gyakorlati-
lag térítésmentesen használhatja 
az iskola a termet – mondta Tóthné 
dr. Bakonyi Csilla.  Mindezeken felül 
az önkormányzat 800 ezer forintos 
támogatása nyomán több hónapon 
át uszodai foglalkozásokon vehet-
nek részt a tanulók Balatonfűzfőn. 
Ehhez a szülők részéről kismérté-
kű anyagi hozzájárulásra is szükség 
van, de mivel ez alacsony összeg, 
így nagyon sok gyermeknek sikerül 
eljutnia az uszodába. – Ezzel is sze-
retnénk kárpótolni a gyerekeket a 
nehézségekért – emelte ki Németh 
Árpád a tájékoztatás során. A szü-
lők is megnyugodhatnak, gyerme-
keik iskolai sportfoglalkozása nem 
szenved semmilyen hiányt az elkö-
vetkező hónapokban sem. A gördü-
lékeny összefogás és a probléma ru-
galmas kezelése meghozta gyümöl-
csét, a sok kellemetlenség, amelyet 
a gyerekeknek, pedagógusoknak 
kellett elviselniük, gyógyírre talál-
hatott, és remélhetőleg hamarosan 
már nem lesz szükség az órák áthe-
lyezésére sem, miután a városnak 
sikerül helyre hozni a károkat.

GÁGó
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Megkérdeztük...
Takarékoskodik-e 

az energiával?

Tomsicsné Makovi Ágnes 
programszervező

A radiátorokra termofejeket sze-
reltettünk, hogy szinten tartsuk a 
hőmérsékletet.  Hosszú élettartamú 
fényforrások használatával évente 
több kW energiát tudunk megtakarí-
tani, a szelektív hulladékgyűjtéssel 
pedig kíméljük a környezetet. 

Pappné Csővári Zsófia 
intézményvezető

Fokozottan ügyelünk arra, hogy 
feleslegesen ne használjunk ára-
mot, csak ott, ahol tartózkodunk. 
Az összes készenléti kapcsolót ki-
kapcsoljuk éjszakára, és ha elme-
gyünk otthonról. Fürdés helyett a 
zuhanyzást választjuk, ezáltal ke-
vesebb vizet is fogyasztunk.

Bedőné Szalai Zsuzsanna 
igazgatóhelyettes

Házunkba programozható ter-
mosztátot építettünk be a gáz-
kazánhoz, így be tudjuk állíta-
ni a hőmérsékletet. Hőszigetelt 
nyílászárókat szereltettünk be és 
energiatakarékos izzókat haszná-
lunk. A komposztálható hulladé-
kot külön gyűjtjük.

 B. K.

Kicsikhez hajolva nagynak lenni
„A tanárt nem a pápaszem és a 
tekintély teszi, hanem a lélek és 
az értelem csodálatosan egye-
sült fogékonysága a gyermek 
vágyai és álmai iránt” – hang-
zottak fel Juhász Gyula megin-
dító sorai a színes diplomás és 
a pályakezdő pedagógusainkat 
köszöntve a városházán.

A gyermekek nevelése, szépre-
jóra tanítása pedagógusaink ke-
zében van, a jövő generációja az 
óvodában és az iskolapadban fej-
lődik, növekszik. A társadalomnak 
mindig megbecsüléssel kell for-
dulnia a pedagógusok felé, akik 
élethivatásként tanítanak, oktat-
nak, nevelnek. Városunk minden 
évben megemlékezik azokról a ne-

velőkről, akik diplomájuk átvéte-
lének több évtizedes évfordulóját 
ünneplik, illetve örömmel köszön-
ti a városban pályakezdő peda-
gógusokat is. Az idén, november 
19-én megrendezett ünnepségen 
a Bán Aladár és a Várkerti Általá-
nos Iskola tanulóinak dalos-verses 
előadása után meghatódva vették 
át Németh Árpád polgármestertől 
a színes diplomát diplomaátvéte-
lük évfordulója alkalmából: Var-
ga Ferencné és Kovácsné dr. Var-
ga Erika ötven év után aranydip-
lomát, Erdélyi Ferencné a hatvan-
éves évfordulón gyémántdiplomát 
vehetett át, illetve vasdiplomában 
részesült Becságh Lászlóné.

Németh Árpád polgármester, 
Huszárné Bacsárdi Valéria, az ok-

tatási, kulturális és sportbizott-
ság elnöke, valamint Puklicsné 
Nagy Viktória közoktatási szakre-
ferens elismerő szavakkal köszön-
te meg a színes diplomás pedagó-
gusok küzdelmes munkáját és kí-
vánt sikert a fiataloknak. A város 
közoktatási közalapítványa részé-
ről Csécs Istvánné kuratóriumi el-
nök köszöntötte a pedagógusokat. 
Az ünneplést igazán bensőséges-
sé és tanulságossá tette az idő-
sebb tanárok, életpályájuk rész-
leteit és az ifjú kollégák számára 
jó tanácsokat tartalmazó szavai. 
Az este során a fiatalok is bemu-
tatkoztak, a rendezvényen meg-
jelent pályakezdő pedagógusok: 
Draviczky Nóra, Gáncs Katalin, Má-
tyás Már ta és Szűcs Zoltán. GÁGó

Jótékony fiatal művészek
A Várpalotai Ifjúsági Ház barát-
ságos helyszínt nyújtott a fiatal 
művészek országos jótékonysá-
gi turnéjának legutóbbi állomá-
saként.

– Fiatal művészek a Várpalo-
tai Ifjúsági Házért – elnevezésű 
jótékonysági kezdeményezésünk 
fő célja, hogy a fiatal művészek 
megmutathassák magukat, kibon-
takoztathassák képességeiket, hi-
szen a mai világban nagyon ne-
héz érvényesülniük, lehetőséget 
kapniuk, fiataljaink pedig elhiva-
tottak a művészet iránt – mondta 

Pappné Csőváry Zsófia, az intéz-
mény vezetője.

Szombat estére az ifjúsági ház 
megtelt élettel és egy nagyon 
hangulatos, családias estének 
nézhettünk elébe. Az est kezde-
tén Rácz Tamás műsorvezető kö-
szöntötte a vendégeket, és társai 
nevében az aznapi bevételt az if-
júsági háznak ajánlotta fel. A to-
vábbiakban számos fiatal művész 
produkcióját láthattuk, többek kö-
zött Takács Ágnes, Pillangók tán-
ca című hastáncelőadását, Berki 
Angelika énekes és Somogyi Ni-
kolett moderntánc produkcióját, 

vagy az Art Garage Társulat szín-
padi produkcióját. 

Az előadásokból befolyt ösz-
szegből csocsóasztalt vásárol-
nak az ifiház klubtagjai számára. 
A soron következő programsoro-
zat elsősorban az advent jegyé-
ben zajlik péntekenként az adven-
ti játszóház keretein belül. 

– Gyűjtőpontként is részt ve-
szünk, a rászorult családok szá-
mára adományokat gyűjtünk, 
hogy december 20-án a városi ka-
rácsonyfa alatt ajándékaink át-
adásával mosolyt tudjunk csal-
ni a gyermekek arcára. BALÁZS K.

a fellépők a bevételt az ifJúsági Háznak aJánlották fel
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Aktív munkával a városért
A honvédelem ügye érdekében 
folytatott munkájáért, sokrétű, 
több évtizedet felölelő aktív és 
eredményes közéleti tevékeny-
ségéért, valamint a hagyomány-
ápolás érdekében végzett kiváló 
munkásságáért 70. születésnap-
ján tisztelettel és megbecsülés-
sel köszöntötték hivatalos sze-
mélyek, munkatársak és bará-
tok. Azt vallja, hogy együtt kell 
dolgozni a szebb, élhetőbb Vár-
palotáért. Dobszai József nyug-
állományú alezredessel beszél-
gettünk az elmúlt évtizedekről, 
jelenlegi feladatairól és élethi-
vatásáról. 

– Mikor kezdett a közéletben ak-
tívan tevékenykedni, és mi indítot-
ta erre?

– 1939. október 25-én szület-
tem, törzsgyökeres palotai bányász-
családból származom, édesapám és 
apósom is elismert bányász volt. 
Édesapám országgyűlési képviselő 
volt, tőle tanultam meg a közéleti 
és politikai munka művelését, va-
lamint a sport szeretetét. 

Esztergomba jártam középisko-
lába, a Hell József Károly Bánya-
gépészeti és Bányavillamossági 
Ipari Technikumot végeztem el, 
ahol részt vettem aktívan a DISZ-
szervezet munkájában. Hazakerül-
ve a Várpalotai Szénbányáknál, a 
Gépüzemnél helyezkedtem el. 19 
évesen már részt vettem az akkori 
választási bizottság munkájában, 
és sok évig a várpalotai KISZ-bi-

zottság szervezőtitkára voltam. 
A Magyar Néphadsereg szekszár-
di alakulatánál voltam sorkatona, 
ahol szintén aktívan tevékenyked-
tem. Leszerelésem után megnősül-
tem, egy fiam van, a Magyar Nem-
zetőrség várpalotai alegységének 
parancsnoka és a Csókakői Szent 
Donát Borlovagrend oszlopos tag-
ja; együtt dolgozunk több feladat 
végrehajtásában.

– Hogy lett hivatásos katona? Mi 
volt a feladata?

– Mint fegyelmezett ember, 
mindig is közel álltam a hadse-
reghez. 30 éves koromban csatla-
koztam a Magyar Néphadsereghez, 
mint politikai tiszt, majd sok-
sok éven keresztül jártam végig a 
ranglétrát. A sport mindig is fon-
tos volt számomra, a Várpalotai 
Bányász asztalitenisz aranycsapa-
tának tagja voltam, akikkel még 
az NB II-be is bejutottunk.  A het-
ven évemből hatvan évig aszta-
liteniszeztem, és néha még most 
is kezembe fogom az ütőt. Az el-
múlt évekből, a sok-sok átélt él-
ményből különösen szívesen em-
lékszem vissza arra, amikor 45 éve 
Papp Lacit, a háromszoros olimpi-
ai bajnokot és edzőjét, Adler Zsi-
gát fogadtuk Várpalotán. 

Ma is sok előadást, ünnepi be-
szédet tartok a laktanyában, és vá-
rosszinten is részt veszek a közélet-
ben. A városért folytatott tevékeny-
ségemért, valamint az iskolákban 
folyó hazafias honvédelmi nevelő-
munka végzéséért, a helyőrség ka-

tonatörténetének megismertetésé-
ért, a Magyar Honvédség és a polgá-
ri kapcsolatok ápolásáért Thuri-díjat 
kaptam, a számos díj és kitüntetés 
mellett. Ugyan Pétfürdőn lakom, de 
teljes erőmből, szívemből támoga-
tom Várpalotát. 

– Elmondható, hogy a nyugállo-
mányú éveiben sem pihen.

– 1991-ben mint a Tüzér Kikép-
ző Központ nevelési és szociálpo-
litikai főtisztje vonultam nyugál-
lományba, és azonnal bekapcso-
lódtam a Gábor Áron Nyugállo-
mányúak Klubja munkájába, itt, 
Várpalotán. Először a hagyomány-
őrző, hagyományápoló program-
szervező munkabizottság vezető-
jének, majd 2004-től a klub elnö-
kének választottak. Klubunk nagy 
súlyt helyez a hagyományápolás-
ra, -őrzésre, mi gondozzuk példá-
ul a vitéz Görgey Károly tábornok 
emlékművét. Szoros együttműkö-
désünk van a Bakony Harckikép-
ző Központtal, sokrétű segítséget 
kap klubunk Fürst Tamás ezredes 
úrtól, valamint Mészáros József 
alezredes törzsfőnöktől, parancs-
nokhelyettestől. 

Minden évben megemlékezünk 
Szent Borbáláról, a tüzérek, bá-
nyászok védőszentjéről, amelyet 
sportversennyel kötünk össze. A 
másik kiemelt feladatunk a haza-
fias honvédelmi nevelőmunka vég-
zése a helyi iskolákban. Nincs na-

gyobb boldogság számomra, mint 
a csillogó gyerekszemeket látni a 
verseny közben. 

Rendkívüli öröm volt számomra, 
hogy 2005-ben, a klub harminc éves 
születésnapján megkaptuk az önkor-
mányzati képviselő-testülettől a ko-
ronás, majd 2007 novemberében egy 
gyönyörű, Újlaki-címeres zászlót. 

Másik fontos funkcióm: a Baj-
társi Egyesületek Országos Szö-
vetsége, a Honvédelmi Miniszté-
rium legnagyobb ernyőszervezete 
választmányának is tagja vagyok. 
Minden évben a BEOSZ országos 
elnökségével közösen, bevonva a 
BHK-át, megemlékezünk az 1994-
es aknavetőcső-robbanás áldo-
zatairól.  Sikeresen arra töreked-
tem, hogy minél szélesebb körben 
vegyenek részt ezen a megemlé-
kezésen a honvédségi kötődésű 
szervezetek mellett a civilek is. 
Ezeken kívül – a teljesség igénye 
nélkül – tagja vagyok még a vár-
palotai önkormányzat által irányí-
tott idősügyi tanácsnak is.

Kevés szabadidőmben nagyon 
szeretek egyenruhákat gyűjteni. 
Rendkívül magas eszmei értékű 
egyenruháim vannak: tábornoki 
ruha, Náray István nyá. altábor-
nagy, az utolsó egyenruhás mi-
niszterhelyettes egyenruhája és 
társasági tüzéröltönyök. 

GÁGó ANITA
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Dobszai József sok elismerést, ajándékot kapott születésnap-
ja alkalmából. A Stefánia Kultúrpalotában huszártiszti szablyát 
vehetett át a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumától, 
amelyet dr. Vaday Ágnes államtitkár adott át, idősek napján kö-
szöntötte Németh Árpád polgármester, üdvözölte Deák Istvánné 
országgyűlési képviselő, a Bakony Harckiképző Központtól XVII. 
századi pisztolyt kapott, ajándékot adott át a BEOSZ elnöksége, a 
Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, Ko-
márom-Esztergom Megyei Nemzetőrség elnöksége, a Veszprém me-
gyei elnökség tüzértiszti szablyát adományozott a tiszteletére, és 
köszöntötte a Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnok-
ság, valamint a Faller Jenő Szakképző Iskola vezetése is.

dobszai Józsefet munkáJa elismeréseként köszöntötték 70. születésnapJán
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a krízishelyzetbe került személyek tá-
mogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) kormányrendelet 2009. november 15-től 
hatályos módosítása értelmében kibővült a támogatásban részesíthető személyek 
köre. A területileg illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg  a Magyar Köztársaság területén 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személynek, ha
•  a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi 

jövedelem a  minimálbér nettó összegét (57 815 Ft-ot) nem haladta meg
•  részére nyugellátást nem folyósítanak, és 
•  a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében  

a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krí-
zishelyzetbe  került.

Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező:
•  a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette
•  jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mérték-

ben csökkent
•  lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztőrészlet 

2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, 
vagy 

•  egészségi állapota indokolja
•  2009. november 15-én a villamosenergia-ellátásból lakossági fogyasztó-

ként a szolgáltató 2008. szeptember 30-át követően hozott döntése ered-
ményeként ki van kapcsolva, és az érintett ingatlanon a vezetékes gázszol-
gáltatás sem érhető el, vagy abból 2009. november 15-én lakossági fo-
gyasztóként szintén ki van kapcsolva.

Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha az érintett ingatlan fűtése távhő-
szolgáltatás igénybevételével biztosított, illetve a villamosenergia-ellátást 
vagy a vezetékes gázszolgáltatást a kérelem benyújtásának időpontjában az 
érintett ingatlanban már visszakapcsolták.

Nem jogosult támogatásra továbbá az a személy, 
•  akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti 

(létfenntartási) segélyt állapítottak meg
•  akinek esetében átmeneti (létfenntartási) segély megállapítása iránt eljárás 

van folyamatban, vagy aki a krízishelyzetbe került személyek támogatása iránti 
kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti (létfenntartási) segély 
megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha az önkormányzat 
rendeletében előírt feltételeknek nem felel meg.   

A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, 
amelyhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy 
annak másolatát,  a lakáscélú kölcsön havi törlesztőrészletének emelkedését iga-
zoló iratot, illetve a villamosenergia-ellátásból való kikapcsolás tényét és 
időpontját, továbbá a vezetékes gázszolgáltatásból való kikapcsolás tényét 
igazoló iratot, amennyiben ezen jogcímekre tekintettel igénylik a támogatást.  
A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. Az a 
család, aki   korábban már részesült támogatásban, az az új jogcímen már nem 
nyújthat be igényt. A kérelmet a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél lehet benyújtani 2010. 
január 31-ig. Amennyiben a kérelmező megfelel a támogatásra való jogosultsági 
feltételeknek a jegyző a  kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja a támogatás 
megállapítására jogosult  nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz. 

A nyomtatvány igényelhető, illetve a kérelem benyújtható: a Várpalota Polgár-
mesteri Hivatal (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) Ügyfélszolgálati Irodáján fenti 
időtartam alatt hétfő, kedd, csütörtök: 8–12 és 13–16 óra között, szerda: 8–12 és 
13–17 óra között, péntek: 8–12 óra között, illetve a Polgármesteri Hivatal Szoci-
ális és Gyámügyi Iroda fszt. 9 és 26 számú irodájában szerdán: 8–12  és 13–17 óra 
között. A kérelem letölthető a varpalota.hu honlapon.
 

Máténé dr. Ignácz Anita Éva, Várpalota város jegyzője

Tájékoztató

A mesék birodalmában
Novemberben több iskola és óvo-
da adott lehetőséget a gyermekek-
nek, hogy ismerkedjenek a me-
sékkel és egyúttal bemutathassák 
tudásukat, tehetségüket és felké-
szültségüket a mesék világáról ve-
télkedőn és versenyeken.

Az Inotai Közösségi Házban no-
vember 17-én Várpalota kistérsége 
érdeklődő alsós tanulói vetélked-
hettek egymással az inotai tagis-
kola alsós munkaközössége által 
tizenkettedik alkalommal megren-
dezett hagyományos mesevetél-
kedőn. Az idén a mai magyar me-
sékre esett a választás: Bálint Ág-
nes, Kányádi Sándor, Boldizsár Ildi-
kó, Lázár Ervin és Döbrentei Ildikó 
egy-egy meséje nyomán tárulhatott 
fel Mazsola és Tádé, a négyszögle-
tű kerek erdő és a zöld manók vi-
lága. A nyolc négyfős csapat elő-
re felkészülve játszott el egy-egy 
részletet a megadott mesékből vá-
lasztva, majd különféle játékos fel-
adatot oldottak meg: magyar rajz-
filmek zenéjének felismerése, csut-
kababa-készítés és aktiviti mellett 
a tananyaghoz kapcsolódó feladvá-

nyokkal is küzdöttek a résztvevők. 
A zsűri tagjai voltak: Zöld Istvánné, 
Pados Zoltánné, Vámosné Gönczöl 
Gyöngyi, Puklicsné Nagy Viktória, 
valamint György Judit. A helyezet-
tek: 1. II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola, Peremarton, 2. holtverseny-
ben a Várkerti és a Bán Aladár Ál-
talános Iskola, 3. Vásárhelyi András 
Tagiskola.

A hagyományos városi mese-
mondó versenyre készülve az óvo-
dák és iskolák izgalmas házi verse-
nyeket rendeztek, hogy kiderüljön, 
ki a legrátermettebb, aki képvisel-
heti az intézményt a decemberi vá-
rosi próbatételen. A Kölyökvár Óvo-
da is megrendezte vetélkedőjét no-
vember 24-én, ahol a három nagy-
csoport két-két kis óvodása adott 
elő Benedek Elek-mesét, a verseny 
témájának megfelelően. Az óvónők, 
szülők és az ovis társak elé bátran 
kiálló gyermekek meséltek többek 
között a csillagszemű juhászról és 
a rátóti csikótojásról. A kis győztes 
Nyitribusz Dóra, ő indulhat a városi 
versenyen, második Pintér Laura, a 
harmadik pedig Hegyesi Alex lett.  

G. A.

Osztálytalálkozó Inotán
Két tanárnő és tizennyolc diák 
jött el az inotai faluházba az öt-
venéves osztálytalálkozóra, amit 
az ötven évvel ezelőtt végzett ál-
talános iskolások szerveztek.

A férfiak csokrokkal köszöntöt-
ték tanárnőiket, s egy-egy szál vi-
rággal női osztálytársaikat.

A közösen elfogyasztott ebéd 
után versek, vidám anekdoták tet-
ték tartalmassá, hangulatossá az 
együttlétet. A találkozó zené-

vel, tánccal és közös beszélgetés-
sel folytatódott. Felidézték a több 
mint ötven évvel ezelőtti iskolai 
emlékeket. Beszámoltak életünk 
alakulásáról, gyermekeikről és uno-
káikról. A hölgyek saját készítésű 
süteményeket és tortát hoztak. Ko-
csis László pedig egy-egy üveg sa-
ját termelésű mézet hozott aján-
dékba mindenkinek. A vidám da-
lokkal fűszerezett együttlét az esti 
órákig tartott.

PASS LÁSZLó
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Szombaton este, hosszas előkészü-
letek után megnyitotta kapuit ha-
zánk első Retro Színháza, Inotán, 
a Bakonyi Erőmű egykori művelő-
dési házában. Németh Árpád pol-
gármester történelminek nevez-
te a pillanatot, amikor 25 év után 
újra életre kelt a szebb időket lá-
tott intézmény. A Béke Művelődési 
Ház volt a környéken élők ifjúsá-
gi parkja. Évtizedekig üresen állt, 
ma pedig a nosztalgia hangulata 
tölti be. Az első bemutatóra közel 
700 néző volt kíváncsi. Zsúfolásig 
megteltek az évtizedek óta üresen 
álló a termek. A Tánc-dal-fesztivált 
ováció fogadta. Szemmel látható, 
Várpalota ki volt éhezve a színhá-
zi kultúrára.

Az ország szinte minden pontjá-
ról jöttek színházszeretők, vagy épp 
retro „őrültek” hogy beférjenek a nyi-
tóelőadásra, holott a jegyek már egy 
héttel a bemutató előtt elkeltek. A 
Pannon Várszínház igazgatója min-
dent megtett, hogy senki se marad-

jon le az új színház születéséről. Né-
meth Árpád, Várpalota város polgár-
mestere köszönetet mondott Vándorfi 
Lászlónak és Bakony Erőmű Zrt. veze-
tésének, hogy a mai nehéz gazdasági 
helyzetben is felvállalták, hogy érté-
ket teremtsenek. A színház fiatal mű-
vészei a Tánc-dal-fesztivál című ze-
nés játékot adták elő, felcsendültek 
többek közt Zalatnay, Koós, Szécsi 
Pál, Korda György legismertebb slá-
gerei, melyeket sokszor együtt éne-

kelt a közönség a színészekkel. A 
produkciót ritkán látott vastapssal, 
ovációval fogadta a közönség. Ami-
hez hasonló kimondottan ritkának 
mondható. A nagy siker is arra utal, 
jó és bölcs döntést hoztak, akik tá-
mogatásával megvalósult a retro 
színház. Az előadást követően hajna-
lig, különböző műfajokban retro ze-
nét játszottak a meghívott zeneka-
rok, A Rulett, Gazdag Tibor zenekara 
a Grog és Hátsó Gondolat, melyben a 

város polgármestere verte az ütemet. 
A Béke egykori étterme is időutazás-
ra hívta a vendégeket. Nem csak lég-
körével, hanem kínálatával is.

A művészek már készülnek a kö-
vetkező bemutatóra. Tíz évet ugranak 
az időben, és megelevenítik a jam-
pi korszakot. December 30-án amo-
lyan előszilveszter gyanánt a Ho-
tel Mentholt láthatja a Retro Szín-
ház közönsége. Fenyő Miklós és No-
vai Gábor musicalje bebizonyította, 
hogy Európában is létezik a rock ’n’ 
roll. Most újra életre kel a legenda, 
itt, a Retro Színház színpadán. Vala-
hol Rockendrolliában egy nagyváros 
éjszakai álmát alussza, mikor meg-
érkezik Mik, hogy olyan barátokat 
találjon, akik majd segítenek neki 
megmenteni a lebontásra ítélt Hotel 
Mentholt. Aztán az álomból valóság 
lesz, ebbe az estébe minden bele-
fér: szerelem, rocky, rumba, csacsa-
csa, twist, csinos lányok, pepita nap-
szemüveg,  rágógumi és hajlakk min-
den mennyiségben…  No és persze 
hajnalig megint buli... (x)

Megnyitotta kapuit az ország első Retro Színháza

már Hangolnak a Jampibulira

Szent  Anna

gyógyszertár

Az ön egészségére!Az ön egészségére!

GyóGyszerkészítés (kenôcsök, porok, kúpok stb.)
Testtömeg-index számítása (BMI-index) | Metabolikus 
szindróma tanácsadás | Házipatika-feltöltés, -átnézés 
Ú t i p a t i k a - t a n á c s a d á s  |  V é r n y o m á s m é r é s 
Vércukormérés  –  té r í tés  e l lenében (200 F t ) 
koleszterinmérés – térítés ellenében (500 Ft) 
Homeopátiás gyógyszerek forgalmazása | Vichy termékek 
forgalmazása | Ayurvedikus termékek (Dabur) forgalmazása 
törzsVásárlói kártya  (10% kedvezmény a 
gyógytermékekre érvényes) | szimpatika-akciók 
sciennet termékpartner (5% kedvezmény) | Lejárt 
gyógyszerek átvétele | Nagy terjedelmû gyógyászati 

segédeszközök házhoz szállítása

szent anna gyógyszertár | 8100 Várpalota, Veszprémi u. 7.
Nyitva tartás:  H–P 7.30–19, Szo 8–13 óráig

GyóGyszertárunk szolGáltatásai
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Programajánlók, közérdekû információk
CIVILHÁZ
Várpalota, Szent István u. 14.
5-én 17 órakor Cseh Tamás-klub
Jó SZERENCSÉT MűVELőDÉSI KÖZPONT
Várpalota, Honvéd u. 1.
4-én 14 óra mesemondóverseny
14–20-ig kiállítás az Olimpiai Baráti Kör 

ötéves évfordulója alkalmából.
11-én 17 órakor Magyar barlan gászok a föld 

legmélyebb barlangjában: 2080 méter 
mélységben! – Kucsera Márton beszá-
molója

FODOR SÁRA TÁJHÁZ
Várpalota, Jókai u. 15.
3-án 16.30-kor Pánczél Melinda mézeska-

lács-kiállítása
HEMO
Várpalota, Mandulás
8-án 17-kor Csontos Katalin és Farkas Ist-

ván művésztanárok kiállításmegnyitója. 
A kiállítás megtekinthető: 2010. janu-
ár 8-ig.

BÁNYÁSZ EMLÉKMű
Várpalota, Rákóczi-telep
4-én 14.30-kor Borbála-napi rendezvény, a 

Bányászemlékmű avatása
IFJÚSÁGI HÁZ
Várpalota, 
4-én 14–17 óráig a Magyar Vöröskereszt 

várpalotai területi szervezete Mikulás-
napi véradást szervez

RÁKóCZI TELEPI TAGISKOLA
Várpalota, Bartók Béla u. 6.
5-én 9 órától családi egészség- és sportnap
KRÚDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28.
5-én 15 óra „Szerencse fel, szerencse le…¨ 

Kiállítás Konta László archív fotóanyagá-
ból. 2009. december 30-ig látogatható.

INOTA, KÖZÖSSÉGI HÁZ
Inota, Radnóti u. 42.
4-én, péntek 18 órától Csimbi Mikulás-napi 

rockfesztiválja. Deep Inside, Blues Kara-
ván, Embatheria, Passz, Nimfonia, End 
of Paradise. Minden 20. belépő ajándék 
CD-t kap.

12-én 10–12 óráig játszóház.
INOTA, BÉKE MűVELőDÉSI HÁZ
Inota, Készenléti lakótelep
30-án 19 órakor Retro Színház: 

előszilveszter, Hotel Menthol musical, 
utána hajnalig rock and roll parti

Mise, istentisztelet
KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep-
nap 8, 10 és 18 óra. Minden hónap elsô 
vasárnapján 15 óra litánia, 16.30 g. k. 
szentmise.

4-én 18 órakor karácsonyváró koncert
6-án 18 órakor Borbála-napi ünnepi szent-

mise
Inota, falu, Szent István-templom 

Mise vasárnaponként 11.30, minden 
pénteken szentségimádás. 

Inota, Készenléti ltp., Szent Család-kápolna 
Szombaton 18 órakor szentmise.

14-én 16.30-kor karácsonyi hangverseny és 
szeretetünnep

REFORMÁTuS
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 

17.30, bibliaóra szerdánként 17.30. 
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: vasárnaponként 8.45
EVANGÉLIKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

Istentisztelet: vasárnaponként gyer mek-
istentisztelet 9 órakor, úrvacso rai isten-
tisztelet 10 órakor. Hónap utolsó vasár-
napján családi istentisztelet 10 órakor.

Hozzávalók: 2 kg bőrös malac-
hús, húsos szalonna, burgonya; a 
kenőpáchoz: 2-3 ek. mustár, 2-3 
ek. olaj, őrölt bors, 2 fej zúzott 
fokhagyma; sör

Elkészítés: A bőrös részt koc-
kásra bevagdossuk a húsig, eny-
hén besózzuk. Összekeverjük a 
kenőpáchoz valót és minden ol-
dalról bekenegetjük vele a húst. 
Egy nagy tepsiben megágyazunk 
a húsnak vékonyra szelt húsos 

szalonnaszeletekkel, arra fektet-
jük a húst és a tetejére is teszünk 
a szalonnából. A hús köré fél cen-
tisre karikázott krumplit halmo-
zunk, melyet előtte sóztunk, bor-
soztunk és kevés olajjal összefor-
gattunk. Fóliával letakarjuk és kis 
lángon 1,5-2 órát pároljuk, míg 
puha nem lesz. Utána levesszük a 
fóliát és a tetejéről a szalonnákat 
és nagy lángon pirosra sütjük a 
bőrt. Közben 2 percenként sörrel 
bekenegetjük.

Recept(t)úra

Sült bőrös malacpecsenye

 – Móricka, a te nagypapád mi volt? – Tüdőbeteg.
 – Jó, de mit csinált? – Köhögött.
 – Hisz abból nem lehet megélni... – Tudom, bele is halt.

Humorzsák

5–12 évesek
motoros és quados oktatása 

 Várpalotán! 

Már felnőttquaddal is rendelkezünk!

Karácsonyi akció! 

Havi bérlet: 7000 Ft.

Gyermekquad (4 ütemű, extrákkal): 115 ezer+ajándék!

Felnőttquad: 155 ezer+ajándék!

Garancia-szervizháttér

06-20/263-2-362 
www.quaduljmeg.hu

December 30-án 19 órakor

Hotel menthol musical, 
utána hajnalig rock and roll parti

Térjen be hozzánk, megéri!

–10%
karácsonyra rendelést felveszünk!

Sütemények, torták, alkalmi torták, figurás torták (határtalan 
fantáziával), fényképes torták, sós, édes teasütemények, bejglik.

Minden karácsonyi rendelésre 10% kedvezményt 
adunk, illetve minden 20 szeletes torta mellé

600 Ft-os tűzijátékgyertyát adunk ajándékba!–10%
Várpalota, Szent István u. 15.

Nyitva: mindennap 10–19 óráig.
88/471-980
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 élménye Önre is vár!
A felszabadult hallás

Szabaduljon meg hallásproblémáitól! 
Ezentúl töltse idejét szeretteivel! 

Visszaadjuk a hallást és az élményeket.

Tegye meg az  

elsó́  lépést: 

jelentkezzen 

tanácsadásra!

A hirdetés 

felmutatóját

ajándékkal 

lepjük meg!
General Medicina 
Rendeló́intézet
Várpalota, Szent Imre utca 6.
Bejelentkezési telefonon: 
06-30/557-17-31
vagy 06-30/216-83-94
www.victofon.hu

„Az Ön hulladéka pénzt ér!”
A MÉK Kft. felvásárolja, illetve átveszi a szelektí ven 
gyűjtött újrahasznosítható hulladékot!

–   Natúr fólia, PET palack 8 Ft/kg
–   Újságpapír, kartonpapír 2 Ft/kg
–   Alu italosdoboz 100 Ft/kg
–   Alu hulladék 120–240 Ft/kg
–   Réz hulladék 800–1000 Ft/kg
–   Akkumulátor hulladék 40 Ft/kg
–    Háztartásból kiselejtezett elektronikai 

hulladék, gumiabroncs, műszaki cikkek 
elhelyezése telepünkön megoldható.

Elérhetőségünk:
www.mekkft.hu
Várpalota, Fehérvári út 47. Tel.: 88/575-660
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 6–14 óráig

Vas, fém, papír, akkumulátor és műanyag hulladék felVásárlása
linde ipari gáz értékesítése és forgalmazása

Szelektíven évtizedek óta
Az elmúlt évtizedek alatt cégünk 
Várpalotán és vonzáskörzetében az 
egyik legjelentősebb hulladékbe-
gyűjtő vállalkozássá vált a lakos-
sági és ipari hulladék felvásárlása, 
valamint a veszélyes hulladék be-
gyűjtése terén – Kiss Gergellyel, a  
MÉK Kft. ügyvezetőjével beszélget-
tünk cégük tevékenységéről. 

– „Gyűjtsd a vasat és a fémet...” 
– valóban sokan emlékszünk erre a  
szlogenre a múltból. Mióta is foglal-
kozik az önök társasága a szelektív 
hulladékgyűjtéssel?

– Várpalotán a MÉH-telep már 
több évtizede működik, és hul-
ladékbegyűjtéssel foglalkozott a kez-
detektől. Édesapám, Kiss Jenő volt a 
telep vezetője 25 évig. Ő volt 1980-
tól a MÉH Tröszt, későbbiekben az 
Észak-dunántúli MÉH Rt. várpalotai 
telephelyének vezetője, a privatizá-
lást követően, 1997-től pedig csalá-
di vállalkozásként feleségével meg-
alapította a MÉK Kft.-t. Jómagam 
1997-től a cég alkalmazottja voltam, 

majd 2008-tól ügyvezetőként irányí-
tom a céget. Édesapámnak sokat kö-
szönhet ez a telep, nevéhez számos 
beruházás és fejlesztés fűződik. Most 
már nyugdíjas, azóta tanácsadóként 
segíti a cég működését. 

– Mi pontosan a cég fő profilja?
– Cégünk folyamatosan gyűjti be 

az újrahasznosítható, elektronikai és 
lakossági hulladékot, amelyek feldol-
gozásra kerülnek. A MÉH Rt. mindig 
is azzal foglalkozott, hogy az össze-
gyűjtött és beszállított papírt, kar-

tont, csomagolóanyagokat  újrahasz-
nosítja, immáron 25 éves tapasztalat-
tal rendelkezünk az újrahasznosítható 
hulladék területén.  Tehát a fő pro-
filunk: Várpalotán és vonzáskörzeté-
ben az újrahasznosítható hulladékok 

begyűjtése,  gyűjtőpartnereink segít-
ségével vagy közvetlenül különböző 
hulladékfeldolgozó üzemekbe eljutta-
tása. Társaságunk tevékenysége során 
nagyfokú figyelmet fordít a jogsza-
bályok betartására, különös tekintet-
tel a környezetvédelmi előírásokra.

– Miről is szól a szelektív hul-
ladékgyűjtés?

– Ha a háztartásban keletkező 
hulladékot tekintjük, akkor láthat-
juk, hogy mintegy 80%-ban újra-
hasznosítható hulladékot tartalmaz. 
Mi az ipari és lakossági újrahaszno-
sítható hulladékot gyűjtjük és hiva-
talosan veszünk át elektronikai hul-
ladékot, amelyek elhelyezése telep-
helyünkön egész évben megoldható. 
Cégünk rengeteg iskolai papírgyűj-
tést szervezett annak idején, felhív-
va a lakosság figyelmét, hogy a ház-
tartási gyűjtőedényekbe minél keve-
sebb hulladék kerüljön.

– Még milyen módon hívják fel a 
figyelmet a tisztább környezetre? 

– A szelektív hulladékgyűjtésen 
kívül a maguk egészégére odafigye-
lő embereket is segítjük, a sport 
támogatásán keresztül. Két sport-
szervezetet is támogatunk rend-
szeresen a városban, és ezenkívül 
van egy saját alapítású civil szer-
vezetünk, a Bakker, vagyis a Ba-
konyi Kerékpáros Egyesület. (x)

együtt egy tisztább Jövőért
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Patika az egészségért
Várpalota központjában, a vá-
ros centrumában található a 
Belvárosi gyógyszertár – a volt 
Palota Skála Áruház földszint-
jén. Így bárki számára könnyen 
elérhető a patika, mely egész 
évben őrzi egészségünket.

Az őszi időszakban az időjárás 
megviseli az ember szervezetét, és 
ha nem figyel, akkor könnyen meg-
betegedhet. Ennek megelőzése ér-
dekében érdemes immunrendszer-
erősítő készítményekkel, vitami-
nokkal megerősíteni a test ellenál-
ló képességét. Ezt a célt szolgálja 
a Belvárosi Gyógyszertár által elő-
re elkészített, illetve igény szerint 
összeállítható őszi-téli egészség-
csomag. Ez, mint minden évszak-
ban , most is a szezonnak megfe-
lelően válogatott egészség-, vala-
mint betegségmegelőző (preven-
tív) készítményekből áll. 

Akárcsak a nyaralási szezon-
ban, amikor utazási csomaggal 

kedveskedtek a vásárlóknak, a 
téli hideg időszak kezdetekor a 
gyógyszertár szakemberei egy 
olyan egységcsomagot állítot-
tak össze, amely az influenza, a 
megfázás elkerülését teszi lehe-
tővé. A csomag tartalmaz vita-
minokat, láz- és fájdalomcsilla-
pítót, de igény szerint alakítha-
tó. Az ilyen vagy ehhez hasonló 
gyógyszerek  beszerzése ma már 
azért is fontos a családok számá-
ra, mert a munkából, a betegség 
által kiesett idő miatt jóval több 
pénztől eshetnek el, mint ameny-
nyibe egy ilyen egységcsomag 
beszerzése kerül. Ráadásul ez 
az egészségvédő vitamincsomag 
összességében olcsóbban besze-
rezhető, kedvezménnyel, mintha 
egyenként szereznék be az ösz-
szetevőket. A patika munkatár-
sai egyetértenek abban, hogy 
minden otthonban szükség van a 
kellően jól felszerelt gyógyszeres 
fiókra. Figyelembe véve a család-

tagok számát és életkorát, és 
azokat a hétköznapi helyzeteket, 
amelyek megoldására a legké-
zenfekvőbb egy tabletta besze-
dése, a gyógyszertárban dolgo-
zó szakemberek tanácsot tudnak 
adni abban is, hogy mikor és mi-
lyen készítményeket válasszon a 
vásárló, továbbá a vásárlás előtt 
a gyógyszerek összetevőiről, ha-
tóanyagairól és azok hatásme-
chanizmusairól részletes, szak-
szerű tájékoztatást nyújtanak a 
gyógyszerészek, hiszen ők szak-
értelmükkel, rutinjukkal mindig 
lényeges és pontos információ-
kat adnak.

A gyógyszerek mellett a koz-
metikumok közül is a legismer-
tebb márkák között lehet válo-
gatni, így pl. kaphatók:  Babe, 
Eucerin, La' Roche-Posay, Vichy, 
Clinians termékek. 

Mindig barátságos, családi-
as a hangulat a Belvárosi Gyógy-
szertárban, ráadásul folyamatos 

akciókkal igyekeznek a betérők 
kedvébe járni. Amennyiben a ve-
vők legalább három vényt vál-
tanak be a gyógyszertárban egy 
vásárlás alkalmával, 333 forint 
visszatérítésben részesülnek.

Minden egyes hónapban újabb 
és újabb akciókkal kedveskednek 
a Belvárosi Gyógyszertár dolgo-
zói. A jelenleg futó akció mellett 
többféle szolgáltatás is igénybe 
vehető, így:

• tanácsadás;
• házi patika összeállítása;
•  a lejárt szavatosságú 

gyógyszerek átvétele;
•  bankkártyás fizetési 

lehetőség;
•  az összes egészség pénztári 

kártya elfogadása.
A Belvárosi Gyógyszertár ide-

ális választás a családtagok 
egész  ségének megőrzése érde - 
kében.

 (x)
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Megyei hírek
Földrengés Berhida térségében

Rengett a föld Peremarton-Berhida térségében november 25-én 
11.07-kor. A rengés a Richter-skála szerinti 3,0-as magnitúdójú volt. 
A talajmozgást az epicentrum környékén a lakosság is érzékelte, ká-
rokról nem érkezett bejelentés. Magyarország területén évente 100-
120 kisebb (mint 2,5 magnitúdójú) földrengést regisztrálunk az ér-
zékeny szeizmológiai hálózat segítségével, melyek nagy része nem 
éri el az érezhetőség határát. A rengések gyakorisága alapján az or-
szág területén évente négy-öt 2,5-3,0 magnitúdójú, az epicentrum 
környékén már jól érezhető, de károkat még nem okozó földrengésre 
kell számítani. Jelentősebb károkat okozó rengés 15-20 évenként, 
míg erős, nagyon nagy károkat okozó, 5,5-6,0 magnitúdójú földren-
gés 40-50 éves intervallumban pattan ki – írják a Földrengéskutató 
Intézet szeizmológussai. Berhidához kötődik egy korábbi földrengés: 
Az 1985. augusztus 15-én 6 óra 29 perckor kipattant 4,9 földrengés 
elsősorban Peremartonban és Berhidán okozott épületkárokat, de az 
epicentrális területtől távolabb, Balaton környéki településeken is 
történtek épületsérülések. A térség egyike hazánk leginkább földren-
géses területeinek, az 1985-ös földrengést megelőzően 159 földren-
gésről tudnak, melyek nagy része Várpalota környékén keletkezett.

Megyénk helye a régióban
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének leg-

utóbbi ülésén Markovszky György elnök beszámolt a megyei gazda-
ság friss adatairól. Az országos rangsorban a megyei cégek nem iga-
zán jelentékenyek. Az ország 150 legnagyobb cége között mindössze 
három helyi található: A Continental 207,5 milliárd forintos árbevé-
telével a harmincötödik, a péti Nitrogénművek 64,8 milliárdjával a 
századik, a Mal-csoport 42,8 milliárdjával pedig csak a 147. Veszp-
rém megye 100 legnagyobb cégének a 2008-as összbevétele 1042 
milliárd forintot tett ki. Megyénknek a közép-dunántúli régióban be-
töltött gazdasági szerepe elég csekély, a megtermelt javaknak csak 
20%-át termelik a megyei vállalkozások. Fejér és Komárom-Eszter-
gom megye cégei jóval nagyobb teljesítményt valósítanak meg.

Megérkezett az influenza
Egy 42 éves férfi beteg hunyt el bizonyítottan az új típusú 

infiuenzavírus miatt a napokban az esztergomi kórházban – mondta 
Bujdosó László, az ÁNTSZ Regionális Intézetének vezetője novem-
ber végén. Veszprém megyében és a régióban a fertőzés kapcsán az 
egyik legjelentősebb növekedés Pápán és környékén történt, ahol az 
elmúlt időszakban megötszöröződött a megbetegedések száma. 

– Megyénket egyértelműen elérte a járvány, csúcspontja hazánk-
ban január elején várható és fokozottan veszélyezteti az egészség-
ügyi dolgozókat. Beoltásuk emiatt különösen lényeges, alapvető, 
hogy példát mutassanak – közölte a tiszti főorvos. Rajtuk kívül ve-
szélyben lehetnek a terhesek és a kisgyerekek. A veszprémi és a ba-
latonfüredi oltópont mellett a napokban újabbak kezdték meg mű-
ködésüket Ajkán, Tapolcán, Zircen, Várpalotán, Sümegen, Pápán és 
Farkasgyepűn. Két utóbbi kórházban már látogatási tilalom van ér-
vényben.

Innovatív fejlesztés mikrovállalkozásoknak
A veszprémi székhelyű BakonySoft Kft. 2009 folyamán sikerrel vett 

részt a GOP-2009 Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- 
és középvállalkozások technológiai fejlesztése elnevezésű pályáza-
tán. A szervezet a „BakonySoft Kft innovatív fejlődésének megalapo-
zása című projekt” keretében a legújabb számítástechnikai fejleszté-
si igényeknek megfelelően új szerverrel, két nagy teljesítményű lap-
top számítógéppel és a Microsoft Visual Studio fejlesztő csomagját 
kiegészítő DevExpress szoftverfejlesztő eszközzel gazdagodott. A be-
ruházás ötvenszázalékos támogatási intenzitással valósult meg.

eLHUnYT
reichardt mihály

nyugalmazott pedagógus, városunk díszpolgára. Vár-
palota megbecsült pedagógusa az 1950-60- as években 
tevékenykedett városunkban, mint tanár, majd a városi 
tanács művelődési osztályának vezetője lett, nevéhez 
fűződik többek között a zeneiskola létrehozása, az ak-
kori 1. Sz. Általános Iskola építtetése, a néptánccso-
port megszervezése. Temetésére 2009. december 12-én 
11 órakor, a várpalotai alsóvárosi temetőben kerül sor.

Megnyílt Kedvenceink Boltja
Állateledel és felszerelés, horgászcsalik és etetőanyagok
széles választéka, kiváló minőségben...

mert kedvence megérdemli a legjobbat!!!

Látogasson el hozzánk!

Várpalota, Jókai u. 1. (lottózó mellett)
Tel.: 30/338-1403
Nyitva: H–P: 8-17 ig, 
Sz: 8–12 ig
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Könnyûzenei lexikon

Földalatti Repülőgyíkok
Ez a különös név különös formációt és oksági viszonyt takar. A 

mindössze kéttagú (a kezdetekben csak egy főt számláló) Földalatti Re-
pülőgyíkok kizárólag Mónus Jenő várpalotai festő kiállításmegnyitóin 
koncerteznek/lépnek fel. 

Kőrösi Lackó „Csimbi”  gitáros (ex-Sea Side Suicide, Hot Drog) 
hoz ta létre ezen formációt még 1992 tavaszán,  akkor  még csak szó-
lóban. 1995 végén, 1996 elején csatlakozott Gyurján János gitáros 
(Blues Karaván). Így már színesedett a hangzásvilág, s nőtt idővel 
a repertoár is, amely végig kizárólag csak feldolgozásokból állt/áll: 
Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Dire Straits, The Conners, Nirvana, Pearl 
Jam, Európa Kiadó, Kispál és a Borz. 

Az előbbi zenekarok számainak két gitáron való előadása különös 
ellenpontként szolgál a Mónos Jenő által festett szürrealista, dalis 
képekhez, mintegy felerősítve annak hatásmechanizmusát. 

Az undergrund (azaz földalatti) Földalatti Repülőgyíkok Várpalo-
tán és a környező települések Mónus-kiállításain lépett fel. 1998-ban 
Gyurján János távozását követően Gábor Péter gitáros  jött, aki 2002-
ig volt Repülőgyík, amikor is kiszállt a duóból. De hát miért is van az 
emberfiának egy jól képzett gitáros testvére?! Azért, hogy Repülőgyík 
legyen! És lőn, Kőrösi Máté így is tett. A kiállítási fellépések folyta-
tódtak: Berhida, Székesfehérvár, Aba, Mór, Sopron, no és természete-
sen helyben és a környéken. 

A Földalatti Repülőgyíkok utoljára 2007-ben léptek fel, az ez idáig 
utolsó Mónos-kiállításon.

Tagok
Kőrösi Lackó „Csimbi” –  gitár
Kőrösi Máté  –  gitár

A Várpalotai Közüzemi Kft. állást hirdet hamarosan megnyíló
ügyfélszolgálati irodába és virágüzletbe üzletvezető munkakörbe,
határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Feladata:
 �az üzlet és az iroda tevékenységével kapcsolatos tervezési, szervezési, 

irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése
 �az üzlet erőforrásaival (anyagi és munkaerő) való gazdálkodás
 �érdekeltségi rendszer kialakítása
 �anyagok, áruk beszerzésének, tárolásának, raktározásának irányítása
 �gondoskodás az árukészletről, a választékról
 �az üzlet értékesítési tevékenységének ösztönzése és vezetése
 �az ügyfelek kiszolgálása, megrendelések felvétele, termékek kiadása
 �önálló és felelősségteljes munkavégzés

Elvárások:
 �legalább középfokú kereskedelmi végzettség
 �hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 �felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 �jó kommunikációs készség
 �B kategóriás vezetői engedély
 �erkölcsi bizonyítvány
 �kereskedő, boltvezető szakképesítés
 �teljesítményorientált, tulajdonosi szemlélet
 �agilis, megbízható, határozott személyiség

Amit kínálunk:
 �megbízható vállalati háttér
 �szakmai kihívások
 �családias munkahelyi légkör

Benyújtandó iratok:
 �iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 �részletes szakmai önéletrajz

Benyújtási határidő: 2009. december 15.

Jelentkezés az állásajánlatra:
Postai úton:  Várpalotai Közüzemi Kft., 

8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.
E-mail: elvira@vpkozuzem.hu

Á l l Á s h i r d e t é s 
– ü z l e t v e z e t ő
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Hirdetésfelvétel: 
hirdetes.ph@gmail.com,

20/291-2649
Apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig: Várpalota, 
Papír-írószer bolt, Táncsics u. 15., Papír-írószer, Szolgáltatóház

Apróhirdetések

Szolgáltatói katalógus
teljes körÛ

nyomdai szolgáltatás
VSP Nyomda

Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta
vspnyomda@freemail.hu

30/630-4362, 30/640-2173

kül- és beltéri nyílászárók 
gyártása és beépítése

Alba Frame Side Kft. tel.: 22/505-554

belvárosi gyógyszertár
Várpalota, Szent István út 2. (Skála)

Nyitva: h.–p.: 7.30–18.30, szo.: 8–13 óráig

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

AutóAlKAtréSz éS FelSzereléS
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, Szo.:8.30-12.00

TeL.: 06 (30) 520-7606

a lap legközelebb 

december 17-én 
jelenik meg.

Pétfürdôn az Ösküi úton 2325 nm-es 
saroktelek 42 nm-es felújított kis házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek gazdálkodásra kiválóan 
alkalmas. Víz, villany van, csatorna, gáz 

a kapu elôtt. érd.: 20/291-2649.

Ingatlan
Szilvásváradon a központban, de csen-

des helyen kétbejáratú,  két gene-
rációnak, vendéglátásra, cég-, ön-
kormányzati üdülőnek is alkalmas 
1200 nm területen fekvő 133 nm-es, 
gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 
2 fürdőszoba, ebédlő, nappali, kan-
dalló, gardrobe, kamra, pince, fúrott 
kút. Érdeklődni lehet:  30/642-0307, 
36/355-201

Eladó Ősiben parasztház 4948 nm, ge-
rendás szobával, oszlopos tornác, 
gáz, víz, villany van. Babetta eladó. 
88/496-282

Pétfürdőn 71 nm-es 2 és fél szobás la-
kás reklámáron, azonnali beköltözés-
sel eladó vagy kiadó! 70/3125-729

Eladó 1234 nmn-es üres telek a Józan 
hegy felső oldalában. Feljárat a tési 
út felől. Iár: 360 000 Ft. 20/363-
4188

Eladó Várpalotán téglaépületben 49 nm-
es hőmennyiségmérős lakás. 20/339-
2178, esti órákban.

Eladó reális áron Várpalota, Körmöcbá-
nya u. 9. 3/11 sz. felújított 35 nm-es 
lakás. 30/901-2100

Sürgősen eladó 1+2 fél szobás lakás a 
Tési-dombon, a Bakony u.-ban. Érd.: 
30/2645-713

Baglyasban eladó lakóház+ sző-
lő. Gyümölcsös, villany: 220/380 
V. Víz folyamatban, közvilágítás, 
kocsibeállóval. Iár: 1 800 000 Ft. 
Tel.: 30/624-5455

Kiadó
Pétfürdőn 1 szobás lakás kiadó, 20 00 

Ft + rezsi+ 1 hónap kaució. 20/313-
7738

Jármű
Régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 

keresek megvételre. Oldalkocsi, al-
katrész, szakkönyv is érdekel. Régi 
katonai felszerelés, ruházat is érde-
kel. 70/514-8314

Állást keres
Munkát keres kereskedelmi szakképzett-

séggel érettségizett kisnyugdíjas 
várpalotai hölgy. Más jellegű munka 
is lehet. 70/329-2074

Heti takarítást vállalok. 30/419-4051

Társkereső
33 éves, 159/70 elvált nő, kétgyermekes, 

keresi korban hozzáillő társát komoly 
kapcsolatra. Tel.: 30/853-3465

Vegyes
Eladó fekete női bundás, gumitalpú 39-

es csizma 4000 Ft, Férfi, okkersárga 
bundás bakancs 40-es méretű, 4500 
Ft, Fiú 22-es méretű Bobbi Hoes bun-
dás kiscsizma 3000 Ft. Mindegyik új 
állapotú! 1-1,5 éves lányra való kis-
kabátok, 1300 Ft/db. 28-as méretű 
fiú sportcipő, 1000 Ft. 70/304-5926

Asztalra szerelhető nagy hurkatöltő, nagy 
fazék, nagy lábas, nagy vájling. Egy-
szer használtak. Érd.: 20/363-4188

Elcserélhető: egy reggelizőasztal két 
összecsukható székkel: sarokpadra, 
fotelágyra. Egy faragott fa virágtar-
tó: éjjeliszekrényre. Érd.: 88/784-
261

Olcsón eladó 140x200cm-es rugós mat-
rac, étkezőasztal, + 2 db szék, tel.: 
88/782-637, 70/774-5081

Olcsón eladó Gold star hifi hangfalak-
kal, Samdsung színes tv, konyhai 
szagelszívó. Ár megegyezés szerint. 
20/3672-598

Eladó 3 fiókos fagyasztószekrény, egy 
férfi ill. női Csepel kerékpárok, 1 író-
asztal, 1 automata Hajdu-Energomat 
mosógép, 1 Aldo automata mosó-
gép, 1 db 2 ajtós akasztós szek-
rény, 1 barna nagyméretű bőrfotel. 
30/434-5670

Eladó 4 db 175/65/R13 téli gumi 
acélfelnire szerelve  4x100 lyukosz-
tással.  Érd.: 70/269-9170

100x 60 műanyag ülőfürdő kád, 1 db WC-
csésze. Több méretű mosdók, beltéri 
üveges ajtó, 220, 380 V-os hegesztő, 
2-es és 3-as ablakra üvegszárnyak, 
fa és műanyag redőnyök. Érdeklődni 
egész nap : 70/541-4368

Eladó 4 db felnire szerelt téli gumi Re-
nault Thaliára. Méret: 175/65/R14, 
1 db 180 cm műfenyő, számítógép, 
monitor, billentyűzet. Tel.: 30/904-
1767

Figyelem! Üzemképtelen hűtő, tv, villan 
és gáztűzhelyek, kályha. Mosógép, 
centrifuga, radiátor, konvektor, ka-
zán, akkumulátor, porszívó, bicikli, 
feleslegessé vált bútorait, kiegészí-
tőket elszállítom otthonából térítés-
mentesen! Tel.: 70/318-7636

Menza 
éthordóban, kiszállítva 

500 Ft.
Telefon: 88/575-561

Irodaház bérelhetõ 
10–1000 m2-ig

Cím: Várpalota, Dankó u. 16. 
(volt munkaügyi központ épülete) 

900 Ft/nm+áfa/hó

Telefon: 30/939-5539  
(8–15 óráig)

A P r ó h i r d e t é s
csak 300 ft*-ért!

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
leadási határidô: december 12., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

Kovács György
üveges és képkeretező
8100 Várpalota, Marx u. 2.

Tel.: (88) 371-042, mobil: 06 (30) 976-1743

biztosító
Biztosítási ügynökség

Az új generáció
  biztosítója

személybiztosítások

Lakás- és 
vagyonbiztosítások

Gépjármű-biztosítások

Assistance szolgáltatások

Cím: Várpalota, szabadság tér 6. 
Nyitva tartás: h.–cs.: 8–16-ig, p.: 8–14-ig

telefon: 88/746-963, 70/941-5676, 
70/941-5698
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Fölényes siker a bányászrangadón
Várpalotai Bányász– 

Komlói Bányász 33:26 (15:16)
A szurkolók körében nagy vá-

rakozás előzte meg a tavaly még 
az élvonalban szereplő Komló ven-
dégjátékát. Fantasztikus hangu-

latban kezdődött a mérkőzés, ami 
a játékosokra is átragadt, tíz perc 
után 5:0-s hazai előnyt mutatott 
az eredményjelző. Ezt követően a 
vendégeknek sikerült visszajön-
nie a mérkőzésbe, egyenlítettek, 

majd a vezetést is átvették. A ta-
lálkozó középső részében felvált-
va estek a gólok, a Komló vezetett 
egy-két találattal. Utána azonban 
a hazaiak hatalmas hajrát nyitot-
tak, aminek következtében előbb 
visszavették a vezetést, majd az 
előnyt fokozatosan növelve, végül 
jelentős, de teljesen megérdemelt 
7 gólos győzelmet arattak a végé-
re az erejükkel teljesen elkészült 
vendégek felett. A mérkőzésre ki-
látogató 600 néző az utolsó perc-
ben már felállva tapsolt, így kö-
szönve meg a csapatnak ezt a fe-
lejthetetlen estét.

Le Belier KK Ajka–Várpalotai 
Bányász 28:29 (15:14)

A Magyar Kupa 3. fordulójában 
idegenben elért egygólos győzel-
mével a Bányász bejutott a leg-
jobb 16 közé.

Győri ETO–Várpalotai Bányász    
29:19 (17:12)

A bajnokság 11. fordulójá-
ban a sorsolás szeszélye folytán 
a Komló után a másik tavaly még 
elsőosztályú ellenfél ellen lépett 
pályára a VBSK. A hazaiak 5:0-val 
kezdték a mérkőzést, utána a Bá-
nyásznak még sikerült egy gólra 
visszakapaszkodnia, ám a találko-
zó hátralévő részében már nem sok 
öröme volt a Rába partjára is ellá-
togató palotai szurkolóknak. A ren-
geteg kapufa, kihagyott helyzet és 
a játékvezetők ténykedése egyene-
sen vezetett az önbizalom elfogyá-
sához, aminek nem is lehetett más 
a következménye, mint vereség. 
A Bányász az idei év utolsó hazai 
bajnoki mérkőzését az Ajka ellen 
vívja december 5-én 18 órakor.

BÉRCZES VIKTOR
FOTó: VARPALOTAI.Hu

Győztek a focisták
Várpalotai Bányász–Bogád SE     

2:0 (0:0)

Várpalota: Kasza, Lukács, Hor-
váth, Uj, Bálint, Láng, Híró, Blaski, 
Kaufmann, Vető, Bogdán.

Csere: Humli, Szabó, Hardi. 
Edző: Pintér Csaba.

Gól: Bogdán (2).

Az NB III Dráva-csoport utolsó 
fordulójában a második félidőben 
szerzett két szép találattal otthon 
tartotta a három pontot a VBSK lab-
darúgócsapata. Ezzel a bennmaradá-
sért folyó harc továbbra is nyitott. A 
Bányász 2 győzelem, 2 döntetlen és 
9 vereséggel a tabella tizenharmadik 
helyén fejezte be az őszi szezont.

Városi kispályás bajnokság
A osztály

  1. Flamengó 18 12 3 3 72 – 36 39

  2. AS COMA 18 12 3 3 83 – 56 39

  3. Bad Boys 18 11 3 4 120 – 46 36

  4. JÁÉV SE 18 11 1 6 73 – 56 34

  5. Légió FC 18 9 3 6 75 – 67 30

  6. Virtus FC 18 9 1 8 66 – 65 28

  7. Piranha 18 6 2 10 70 – 56 20

  8. IGYSC 18 5 2 11 44 – 79 17

  9. Eldoradó 18 4 2 12 46 – 100 14

10. KlimAblak 18 1 - 17 33 – 121 -3*

*: KlímAblak csapatától 6 pont levonás kétszeri ki nem állás miatt!
Kiesett: Eldorádó, KlímAblak. Feljutott:  Andreotti, Sógi Bt. csapata

  1. Andreotti 18 15 2 1 109 – 37 47

  2. Sógi Bt. 18 13 1 4 105 – 57 40

  3. Satelit 18 11 1 6 64 – 54 34

  4. San Siró 18 9 2 7 62 – 56 29

  5. Tábormező 18 9 2 7 50 – 55 29

  6. Futsaal Team 18 8 2 8 78 – 63 26

  7. Fincsi FC 18 7 2 9 53 – 77 23

  8. Aprítók 18 6 2 10 58 – 68 20

  9. Lokomotív 18 - 2 16 26 – 88 2

10. R. Párduc Kizárva      

B osztály

Vető újra bokszol

A hírek szerint december 12-
én, szombaton este a Svájcban 
megrendezésre kerülő Vitalij 

Klicsko–Kevin Johnson WBC ne-
hézsúlyú profiökölvívó-világbaj-
noki mérkőzéssel fémjelezett 
gála felvezető programjában sze-
rephez juthat a magyar Vető Gá-
bor is.

A 11 profi összecsapása után 
is veretlen 20 éves várpalotai il-
letőségű könnyűsúlyú öklöző ko-
rábban már bizonyíthatott ha-
sonló rendezvényen, ugyanis 
idén márciusban bokszolhatott a 
Klicsko-Gomez gálán is. Vető el-
lenfele a gálán a hírek szerint a 
31 éves tanzániai Obote Ameme 
(36-20-3, 29 KO) lehet.

a palotai sikerHez HozzáJárult a csapat Hatékony védekezése



300 féle laminált
padló

Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 Nyitva: H-P. 9-17 és Szo. 9-12

Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590 Nyitva: H-P. 8-18 Szo. 8-12 w
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Az üzlet összes dolgozója

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kíván Önnek és családjának!

Karácsonyi ajándékutalvány kapható üzletünkben.
Minden laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.

Wenge színû laminált padló 
(12 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 1090 Ft/m2

Falburkolók 700 Ft/m2-tõl


