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„Valami nagy-nagy tüzet ké-
ne rakni, hogy melegednének az 
emberek”… írta József Attila, 
Tél című versében. A fagyos, ke-
mény szívek felolvasztásánál ta-
lán nincs is nehezebb dolog a vi-
lágon. De bízom abban, hogy az 
ünnep közeledtével ez is sikerül, 
és a karácsonyfa árnyékában min-
denki kézen foghatja szeretteit. 
Ez az első kívánságom.

A második, hogy a csillogó 
aján dékdobozok mellett jusson 
eszünkbe, mi is az igazi ajándék 
az életben. 

A szeretet, békesség, egészség 
és boldogság többet jelentenek 
minden – pénzért megváltható – 
földi dolognál. Bár a kapzsiság és 
önzés gyakran eluralkodik felet-
tünk, de meg kell tennünk min-
dent annak érdekében, hogy lel-
künket ünneplő ruhába öltöztet-
ve várjuk a Megváltó érkezését. 
Csak az veszi észre a csodát, aki 
a hétköznapi anyagi dolgok bűv-
köréből ki tud lépni, mert a vá-
ros morajában, gépkocsik zajában 
nem hallhatja meg a kisharangok 
hívó szavát.

A harmadik kívánságom pedig 
az lenne, hogy ne csak karácsony 
szent napján figyeljünk embertár-
sainkra, hisz nagyon sokan vannak 
a világon, akik élete csupa nélkü-
lözés, és a szegények karácsony-
fája alatt soha nincs névre szóló 
ajándékuk. Akik hiába álmodoznak 
minden földi jóról, csak az ablak-
üvegen keresztül bámulhatják a 
gazdagok roskadozó asztalait.

Ezért becsüljük meg amink van, 
és soha ne feledkezzünk meg az 
elesettekről sem, mert adni száz-
szor jobb érzés mint kapni, de ezt 

csak akkor tapasztalhatjuk meg, 
ha szívből adunk.

A „Merre tovább a jövőben?” 
– kérdésre meggyőződésem, hogy 
csak együtt, összefogással talál-
juk meg az igazi választ. És ha el-
múlnak az ünnepek, akkor se távo-
lodjunk el egymástól, ez biztonsá-
got, reményt adhat a kilátástalan 
helyzetben is.

Isten áldását kérve va la-
mennyiünkre, kívánok békés, szép 
ünnepet minden városlakónak.

 
Németh ÁrpÁd polgÁrmester

három kívánság
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hány embernek kell még meghalnia, hogy végre biztonságossá tegyék a sport-
csarnoknál lévő átkelőhelyeket? 30/335-2138

palotai új kórház, csodás függönyök, bőrgarnitúrák, dekorációk [...] A kórter-
mekben szappantartó, amiben soha, vagy tán egyszer volt szappan. Termé-
szetesen a látogatói WC-ben sem. Hétvégén pelenka sem akad nagyon a be-
tegeknek [...] Igazgatónő kérem több figyelmet a belsőre, utána a külsőre. Ha 
már önöknek annyira kellett ez a kórház. 30/423-7061

drótposta

A palotai hírnök, a város lapja a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon is olvasható.

szélsőjobbozás 
a parlamentben

Nem először adott hangot an-
nak a meggyőződésének deák 
Istvánné, városunk országgyű-
lési képviselője, hogy Németh 
Árpád polgármester lepaktált 
a szélsőjobbal. ezúttal a de-
cember 7-ei országgyűlés al-
kalmával nevezte a polgármes-
tert szélsőjobboldalhoz közel 
állónak. 

Hogy pontosan mit is jelent 
Deák Istvánnénak a szélsőjobbol-
dal fogalma, arra nem adott vá-
laszt a kérdést feltevő polgármes-
ternek akkor, amikor egy buda-
pesti sajtótájékoztató alkalmával 
azt állította: a várpalotai önkor-
mányzat pénze a szélsőjobboldal-
hoz folyik. 

Az ügy annak idején sem vál-
tott ki kevésbé nagy értetlensé-
get és felháborodást, mint most. 
Hiszen nem volt másról szó, mint-
hogy az önkormányzat támogatá-
sát élvezhették olyan – Deáknénak 
kevésbé szimpatikus – civil szer-
vezetek is, akik gyermekek tábo-
roztatására, sportrendezvények 
szer vezésére fordították az ösz-
szegeket.

Deák Istvánné az oktatási és 
kulturális miniszterhez intézett 
kérdésében jelentette ki múlt hé-
ten: Orbán Viktor polgármesterei 
„ámokfutást végeznek szerte az 
országban. Van köztük szélsőjobb-
oldalhoz közel álló, mint nálunk, 
Várpalotán Németh Árpád”. – Most 
sem világos, hogy a Magyar Szo-
cialista Párt képviselője mire ala-
pozza állítását, s egyáltalán, mit 
ért szélsőjobboldalizás alatt – fej-
tegette Németh Árpád polgármes-
ter, a képviselő asszony kijelenté-
sére reagálva.

Várpalota előrébb tarthatna 
– mondta Németh Árpád –, ha 
élvezhette volna országgyűlé-
si képviselőjének támogatását, 
például akkor, amikor hegyköz-
ség létesítését vette tervbe, ám 
Deák Istvánné nemes egyszerű-
séggel lebeszélte a földművelés-
ügyi minisztérium államtitkárát, 
mondvacsinált indokokkal. 

– Az sem lehet véletlen, hogy 
Deákné helyet kapott azon a 
szocialista országos listán, ame-
lyen többek között Lendvai vagy 
Gyurcsány is szerepel – mond-
ta a polgármester. – Ezen a lis-
tán ugyanis nem követelhetett 
akárki helyet, csakis olyanok, 
akik feltétel nélkül, vakon támo-
gatták a szocialisták nyolcéves 
ámokfutásának minden lépését – 
jegyezte meg Németh Árpád. 

A leszélsőjobboldalizott pol-
gármester szerint Deáknénak 
nem azon kellene mesterked-
nie, hogy ily módon lejárassa sa-
ját városa polgármesterét (aki-
nek egyébként képviselője is!), 
hanem például azon, hogy tisz-
tázza magát a Zuschlag-per kap-
csán. – Tudjuk, hogy a pályázati 
pénzekből országgyűlési képvi-
selők is kaphattak. Deákné azóta 
sem válaszolt arra, hogy vajon ő 
kapott-e ezekből a tisztesség-
telen úton juttatott pénzekből, 
vagy sem. Ha pedig kapott, ak-
kor összefüggésbe hozható-e 
látványos vagyongyarapodásá-
val? – tette fel a kérdést ismé-
telten a polgármester, aki sze-
rint a képviselő asszonynak tisz-
táznia kellene magát választó-
polgárai előtt.

( - )

megújulhatnak 
a lakások

A szocpol eltörlése után is le-
hetőségük lesz lakásfelújításra 
azoknak a hátrányos helyzetű, 
alacsony jövedelmű családok-
nak, akik számára támogatás 
nélkül elérhetetlen lakáskörül-
ményeik javítása, és önerőt sem 
tudnak felmutatni banki köl-
csönhöz.

Erről a jó hírről tájékoztatott 
Németh Árpád polgármester és 
Szendrey Orsolya, az Autonómia 
Alapítvány munkatársa. A Habitat 
for Humanity nemzetközi karita-
tív szervezet előzetes program-
ját – amely lakásépítéshez segí-
tette volna hozzá a rászorulókat 
– nem tudta megvalósítani, mert 
a szükséges önerőt az azóta el-
törölt szociálpolitikai kedvez-
mény jelentette volna. – Októ-
berben döntött arról a képvise-
lő-testület, hogy a Habitattal és 
az Autonómia Alapítvánnyal kö-
zösen mégis csak belevág egy 
programba, amely lakásfelújítást 
eredményez. Fűtéskorszerűsítés-
hez, fürdőszobafelújításhoz, szi-
geteléshez és tetőcseréhez lehet 
igénybe venni ezt a  támogatást 
– közölte a polgármester. 

Szendrey Orsolya elmond-
ta, hogy az alapítvány az önkor-

mányzattal, valamint a partner-
szervezetekkel, a Habitattal és a 
Mikrohitel Gazdaságfejlesztő Zrt.-
vel közösen olyan hátrányos hely-
zetű családok lakáskörülményei 
javítására – nem esztétikai jelle-
gű munkákra – kíván lehetőséget 
biztosítani, akik támogatás nél-
kül nehezen tudnák elvégeztetni 
a korszerűsítési, felújítási munká-
latokat. Alacsony jövedelmű, kis 
vagyonnal rendelkező, nem hitel-
képes családok jelentkezését vár-
ják, akiknek vállalniuk kell egy bi-
zonyos összeg havonta történő 
megtakarítását, és részt vesznek 
pénzügyi tájékozottságot javító 
interaktív tréningen. Ha sikere-
sen teljesítik a két feltételt, ak-
kor az alapítvány kiegészítő támo-
gatáshoz juttatja a résztvevőket, 
és szakszerű műszaki tanácsadás-
sal is segíti a felújítást, majd to-
vábbi szolgáltatásként  hitelfelvé-
telre is lehetőség válik. A program 
két adományozója a Levi Strauss 
Alapítvány és a Soros gazdaság-
fejlesztési alapja.  

Jelentkezni lehet január 10-ig 
Nagy Erika önkormányzati szakre-
ferensnél (30/815-2547,  nagyera 
@citromail.hu), ahol az érdeklő-
dők részletes tájékoztatást is kap-
hatnak  a programról.
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Biogáz, szálloda és egyéb ügyek
Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete és az irodavezetők álltak 
rendelkezésre, hogy a megjelenő 
lakosok a városunkkal kapcsolat-
ban felmerülő kérdéseikre vála-
szokat kaphassanak. Várpalota 
Város Önkormányzata megtar-
totta év végi közmeghallgatását 
a művelődési házban, november 
utolsó napján.

Szabó-Bátor Tamás, a városfej-
lesztési, idegenforgalmi és mező-
gazdasági bizottság elnöke a vá-
ros 2009. évi környezetállapotáról 
adott tájékoztatást a megjelentek-
nek, amelyből többek között érte-
sülhettek arról, hogy Várpalota és 
térsége területéről a kommunális 
hulladéklerakó lezárását követően 
a begyűjtött hulladék tovább szál-
lításra került először Ajkára, majd 
októbertől Siófokra. Városunkban 
folyamatos a szelektív hulladék-
gyűjtés a gyűjtőszigeteken, illetve 
családi házas övezetben. A város-
széli konténerek a Baglyas szőlő-
hegy kivételével begyűjtésre kerül-
tek, itt egy konténer maradt, erről 
a novemberi testületi ülésen szü-
letett határozat. A természet- és 
tájvédelem kapcsán elhangzott, 
hogy a zöldfelületeink gondozásá-
nak feladatát a közterület-felügye-
let és városüzemeltetési igazgató-
ságtól, valamint a Főkert Kft.-től 

a közüzemi kft. vette át. Az idei 
évben több helyen folytak út- és 
parkfelújítási munkálatok a város-
ban és épültek játszóterek. 

A tájékoztató után felszólaló la-
kosok több témában is érdeklődtek. 
A környezet védelmével, létesülő 
biogázüzemmel kapcsolatban meg-
fogalmazott probléma felvetésére 
reagált Lassu Tamás képviselő, a Pa-
lota Biogáz Kft. tulajdonosa. – Nyu-
gat-Európában látott üzem alapján 
jött az ötlet még 2006-ban, a ter-
vek a 2007-es expón bemutatásra is 
kerültek – mondta Lassu Tamás. – 
A technológiát egy tapasztalt oszt-
rák cég készítette, az engedélyez-
tetések pedig még jelenleg folya-
matban vannak. A felhasználandó 
anyag a silókukorica lesz, így nem 
kell tartani attól, hogy a teljesen 
zárt rendszerben működő üzem bűzt 

árasztana. Lényeges cél, hogy alter-
natívát lehessen felállítani a drága 
orosz gázzal szemben a város hő el-
látása tekintetében.

Felmerült az ápolóotthon be-
zárásának problémája is, melyről 
a képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén hozott határozatot. Az önkor-
mányzat keresi a megoldást, mi-
lyen lehetőség adódhat az ápoló-
otthon megtartására, de egyelő-
re nem nagyon látható kiút. Erről 
Katona Csaba alpolgármester be-
szélt. – Sajnos, az idei évi norma-
tíva a tavalyihoz képest jelentősen 
csökken, és a legtöbb veszteséget 
a szociális terület szenvedi el. Így 
az önkormányzatok nagy része nem 
fogja tudni felvállalni a nem köte-
lező feladatok ellátását, tehát más 
forrásokat kellene keresni – mond-
ta az alpolgármester. 

A városban való parkolás, járda 
állapotának problémája mellett la-
kossági kérdés volt az utóbbi tes-
tületi ülésen újra felmerült, a Thuri 
téren építendő szálloda ügye: le-
hetne-e máshol az épület. Németh 
Árpád polgármester válaszából ki-
derült, hogy a szálloda a tér csupán 
egyharmadát foglalná el, a többi 
parkosítva lenne, a városnak pedig 
szüksége lenne egy ilyen színvona-
lú építményre. Újra szóba került a 
szelektív hulladékgyűjtés kérdéskö-
re, felszólaló lakos szerint kiterjed-
tebbnek kellene lennie a hulladék-
gyűjtés e formájának, hogy a ve-
szélyes hulladékokat is be lehessen 
szállíttatni. Helt Tamás, a közüzemi 
kft. igazgatója közölte, hogy terv-
ben van, és folyamatosan dolgoz–
n ak a megoldáson. gÁgó ANItA

Fotó: VArpAlotAI.hu

A város vezetői válAszoltAk A felmerülő kérdésekre

rendkívüli ülésen tárgyaltak
mi lesz a tési-dombi gyermekor-
vosi körzet sorsa? hogy alakul a 
város thuri-vár felújítására irá-
nyuló pályázata? A két ügy sür-
gősségi tárgyalása miatt az ön-
kormányzati képviselő-testület 
rendkívüli ülést tartott decem-
ber 10-én.  

Az 1. számú házi gyermekorvo-
si praxis szeptember 30-tól meg-
üresedett. A Generál Medicina Kft. 
megpróbálta a praxist eladni, si-
kertelenül, így a feladat ellátá-
si kötelezettsége 2010 januárjá-
tól visszaszáll az önkormányzatra, 

amely mindent megtett, hogy meg-
találja a megoldást a praxis betöl-
tésére. Megpróbálták a gyermekor-
vosi körzet további működtetését 
helyettesítéssel megoldani, amely-
re a helyi és közelben működő or-
vosok túlterheltsége miatt jelenleg 
nincs lehetőség. Hosszas keresés 
után sem sikerült olyan orvost ta-
lálni, aki a térítésmentesen és la-
kással együtt felajánlott praxist el-
látná, így felmerült az a sajnála-
tos lehetőség is, hogy meg kellene 
szüntetni. A testület harcol a meg-
maradásért, mivel a megszüntetés 
esetében a körzetet felosztva, az 

egyébként is zsúfolt másik két kör-
zethez kellene csatolni, és a későb-
biek folyamán az esetleges újrain-
dítás nagy nehézségekbe ütközne. 
Ezért a testület döntése szerint az 
önkormányzat még próbál orvost 
találni a körzet ellátásához, eset-
leg most végző, de a praxist már 
ellátni tudó doktor személyében.

A Szindbád Nonprofit Kft. által 
a Közép-dunántúli Operatív Prog-
ram felhívására beadott, A várpa-
lotai Thuri-vár építészeti felújítása 
és látogatóbarát fejlesztése című 
pályázat az elbírálás második for-
dulóján is sikerrel szerepelt, most 

már megköthető lesz a támogatási 
szerződés. Ehhez vált szükségessé, 
hogy az önkormányzat a pályázati 
projekt finanszírozásában bekövet-
kezett változások miatt az előző-
ekben elfogadott határozatot visz-
szavonva újabb döntéssel kötele-
zettséget vállal a megvalósításhoz 
szükséges önerő és az átmeneti fi-
nanszírozás meghatározott üteme-
zésben történő teljesítésére. A ter-
vek szerint a megvalósuló projekt 
nyomán a vár jelentősen megújul, 
többféle funkcióval bővül, hogy nö-
vekedjen a látogatók száma, és a 
várlátogatás élményszerűvé váljon.
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A pszichológus válaszol

Az ünnepnapok pszichológiája
Meghitt, szeretetteljes karácsonyt, bol-

dog, sikeres új évet szoktunk kívánni egymás-
nak így az esztendő vége felé. Az év legsöté-
tebb napján, december 24-én a jó vacsora, sze-
retteink társasága, az egymás iránti általá-
nos jóindulat, a sok ajándék és a gyertyafény 
„a lélek felmelegítését” hivatottak elvégezni. 
Sajnos azonban nem mindenki bizakodó az év végi 
ünnepeket illetően. Vannak, akik félnek az ünne-
pektől, a sok teendő nyomasztó teherként eresz-
kedik a vállakra. Sokak számára pedig a karácsony 
és a szilveszter egyenesen az év legszomorúbb, 
legfájdalmasabb időszaka, amikor a magány, a si-
kertelenség, a családi feszültségek, a szűkölkö-
dés vagy a hiány kandikál ki a karácsonyfa mögül.  
A magyar lakosság 54 százaléka úgy véli, a ka-
rácsony egyben terhet, sőt egyenesen stresszt is 
jelent. A nők 70 százaléka véli úgy, hogy a ka-
rácsonyi előkészületek szakasza igazán em-
bert próbáló idő. Bár sokan nem veszik ko-
molyan az ünnepek stresszteremtő szerepét, 
a pszichológusok véleménye szerint a kará-
csonyi stressz korunk egyik valós tünete.  
Mindez azért van így, mert nincs még egy ilyen 
ünnep, amelyhez ilyen erős tradíció kötődne. Ezek 

a tradíciók (négy-öt fogásos vacsorát kell a csa-
lád elé tenni 24-én, nagytakarítást, ablaktisztítást 
szokás végezni az ünnep előtt, jól kitalált ajándé-
kot illik adni, meg kell látogatni a rokonokat stb.) 
erőteljes imperatívuszként befolyásolják az embe-
rek programmenetét karácsony napjain, általában 
kötött forgatókönyvként nehezednek a családokra. 
Hogy mindez kész legyen az adott időpontra, ren-
geteget kell vásárolni, válogatni, sorban állni, főz-
ni, takarítani, éppen ezért az emberek nagy része 
mára már feladatként éli meg az ünnepet.

A pszichológusok szerint az emberek különö-
sen az őszi-téli időszakokban hajlamosak a de-
presszióra. Az ünnepi időszak a leginkább depresz-
sziós időszaka az évnek, különösen azok számá-
ra, akik egyedül élnek, családi problémáik van-
nak vagy anyagi nehézséggel, munkanélküliséggel 
küzdenek. A karácsony utáni depresszió jelenségét 
olyan jól ismerik a szakemberek, hogy külön ne-
vet is kapott ez a kór: ünnepnap-depresszió név-
vel illetik. (Egy amerikai felmérés szerint az em-
berek 32 százalékánál negatív érzések társulnak 
a karácsonyhoz, 22 százalékuk kifejezetten szo-
rong az ünnepek miatt, s a megkérdezettek 7 szá-
zaléka pedig súlyos depresszióba esik ilyenkor.)  

A szakemberek elmondása szerint még a legki-
egyensúlyozottabb emberek is fogékonyak a de-
presszióra fizikai-pszichikai stressz után, illetve 
akkor, ha nagyon fáradtak. A kimerítő, helytele-
nül megtervezett karácsonyi előkészületek után 
nem is csoda hát, ha a szeretet ünnepén sokan 
nem értik, miért is érzik magukat olyan furcsán. 
Az ünnep az újraértékelés, a számvetés ideje: fi-
atalkori álmainkat, terveinket összehasonlítjuk a 
felnőttkor jelenbeli realitásaival, s nem egyszer fáj-
dalmas eredményre jutunk. Karácsonykor sok ember 
vár valamilyen csodát, de ünnep végeztével belát-
ja, hogy valójában nem sok minden változott meg. 
A karácsony elsősorban a meghittségről, az együtt-
létről és a szeretetről szól. A pszichés zavarok ki-
alakulásában szerepet játszik az is, hogy a kará-
csony igazi vallásos jelentősége sokak életében el-
halványult. A fogyasztói társadalomban a szeretet 
szakrális ünnepe egy kicsit a „fogyasztás ünnepé-
vé” vált, elüzletiesedett. A meghittséget azonban 
nem lehet átváltani pénzre és ajándékokra.

Kérdéseiket a következô címre várom: ignacz 
adrienn@gmail.com.  Személyes  konzultáció, ta - 
nácsadás, magánrendelés: 06 (20) 358-3978

IgNÁCz AdrIeNN
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megkérdeztük...
hogyan készül 
a karácsonyra?

Kutenicsné Izer Viktória tanár
A karácsonyi nagybevásárlás még 

nem történt, meg, de már tervezzük. 
A karácsonyfadíszek elkészítése és 
az otthon díszítése mindig saját ke-
zűleg történik. A karácsonyi vásár-
ra évről évre kilátogatunk a család-
dal, az iskola énekkarával pedig fel 
is lépünk. 

schmidt lászlóné nyugdíjas
Nálunk mindig legalább kétmé-

teres a karácsonyfa, mert az uno-
káink szeretnek minél nagyobb fát 
díszíteni. A karácsonyi vásárt min-
dig megnézzük, kisebb ajándékokat 
vásárolunk. Ha az időjárás engedi, 
a közeli rokonokat meglátogatjuk.

tóth zsoltné vizuális ellenőr
Mi azóta készülünk komolyab-

ban a karácsonyra, mióta megszü-
letett a kislányunk. A karácsony-
fa-díszítés mindig közös elfoglalt-
ság, a lakás díszítésével már elké-
szültünk, mert szeretjük már pár 
héttel előbb megteremteni a han-
gulatot. Az adventi vásárt rend-
szeresen látogatjuk.

 B. K.

Ajándékok adományokból
példa nélküli, széleskörű ösz-
szefogás bontakozott ki a város-
ban a cipősdoboz-akció kereté-
ben, amely során rengeteg tartós 
használati cikk gyűlt össze, hogy 
a nehezebb sorsúak karácsony-
fája alá is kerülhessen legalább 
egy cipősdoboznyi ajándék. 

Sokan eljuttatták a gyűjtőhe-
lyekre megunt, feleslegessé vált 
de még használható ruha, cipő, já-
ték, egyéb tartós használati vagy 
műszaki cikkeiket, hogy azok, 
akiknek szinte semmi nem jut-
na karácsonyi ajándékként, mégis 
örömmel bontogathassák a dobo-
zokat.  Az összegyűlt adományo-

kat egy-egy cipősdobozba téve 
adják át a rászorulóknak decem-
ber 20-án, a 16 órakor kezdődő 
ünnepségen, a vár előtti adventi 
színpadon. – Persze a karácsony 
elsősorban a szeretetről és Jézus 
Krisztus, a Megváltó megszületé-
séről szól, de az ajándék is hoz-
zátartozik az ünnephez. A példa-
értékű kezdeményezés politikától, 
világnézettől, meggyőződéstől 
füg getlenül indult meg a szerve-
zők részéről – emelte ki tájékoz-
tatójában Németh Árpád polgár-
mester.

Részt vevő szervezetek: Vár-
palota Város Önkormányzata, 
Szindbád Nonprofit Kft., Család-

segítő Szolgálat, ifjúsági ház, 
Hemo, Bartos és Bán Aladár Ál-
talános Iskola, Máltai és Baptista 
Szeretetszolgálat, Írisz Nőegylet, 
katolikus és református egyház, 
valamint a Hit gyülekezet.

A tartós adományok még 20-
áig leadhatók; az utolsó napon a 
várnál is: csomagolva, címkézve  
az ajándék jellege (az ajándéko-
zandó kora és neme) szerint. Le-
adási helyek:  polgármesteri hiva-
tal, művelődési ház, ifjúsági ház, 
Bartos és Bán Aladár Ált. Isk., Fo-
dor Sára Tájház, Hemo. Készenléti 
Lakótelepen Bartos István boltja, 
dr. Bakonyi Csilla rendelője, inotai 
faluház.

Költözhetnek az új lakók
szeptember közepén érkeztek az 
első önkéntes diákok, hogy te-
vékenységükkel hozzájáruljanak 
egy kiváló ügy szolgálatához. A 
munkálatok tovább folytak, míg 
végül december 8-án ünnepé-
lyesen átadásra kerülhetett a 
várpalotai hajléktalanszálló új, 
modern kivitelezésű, színvona-
las női részlege.

A Magyar Vöröskereszt Veszp-
rém Megyei Szervezete, a Habitat 
for Humanity Magyarország, vala-
mint Várpalota Város Önkormány-

zata gyümölcsöző együttműkö-
dése nyomán elkészült a tetőtér 
egyik részének beépítése a haj-
léktalanszállón, ezzel lehetősé-
get nyújtva ahhoz, hogy húsz női 
rászoruló emberi körülmények kö-
zött élhessen. Sokan kerülnek 
a társadalom igazságtalanságai 
miatt, önhibájukon kívül is ke-
gyetlen életkörülmények közé. A 

Habitat, a vöröskereszt és az ön-
kormányzat, munkatársaik tanú-
ságot tettek elkötelezettségükről 
a szegénysorúak iránt a szálló bő-

Jákli tivAdAr önkormányzAti képviselõ, Buzási istván, A mAgyAr vöröskereszt 
megyei elnöke, fésűs istván építésvezető és németh árpád polgármester

vítésével, a munkában részt ve-
vő külföldi önkéntesek és a segítő 
hajléktalanok számára pedig új él-
ményt is jelentett a közös munka. 
Már várakoznak a lakók, akik nem-
sokára beköltözhetnek a szép, új 
részegységbe, úgyhogy nagy szük-
ség volt a beépítésre. Következő 
cél a jövőben a további bővítés.

Az átadó ünnepség kereté-
ben Németh Árpád polgármester, 
Sümeghy György, a Habitat for 
Humanity Magyarország országos 
igazgatója, Dobos Ágnes, a Ma-
gyar Vöröskereszt megyei igazga-
tója, dr. Buzási István, a Magyar 
Vöröskereszt megyei elnöke és Fé-
sűs István, a Habitat építésveze-
tője fejezte ki örömét, megelége-
dettségét és köszönetét, hogy ez 
az együttműködés megvalósulha-
tott. A megnyitó során elhang-
zott, hogy a Habitattal a jövő-
ben is folytatódik városunkban a 
közös tevékenység a rászorulókat 
segítve, életkörülményeiket javít-
va, ezzel is hozzájárulva a nehéz 
megélhetés ellensúlyozásához.

gÁgó ANItA

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendôt kíván 
olvasóinak és hirdetôinek a palotai hírnök szerkesztõsége!
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Vezetésváltás a rendőrségen
több mint négy éve vezette Vár-
palota rendőrkapitányságát dr. 
szabó János rendőr alezredes, ez 
év november 16-tól azonban dr. 
Bolcsik zoltán dandártábornok 
döntése nyomán Balatonalmádi 
rendőrkapitánya lett, a Várpalo-
tai rendőrkapitányság élére pe-
dig dr. Csányi zoltán rendőr őr-
nagy került. Németh Árpád pol-
gármester és az önkormányzati 
képviselők köszöntötték a rend-
őrkapitányokat. 

  
A novemberi képviselő-testü-

leti ülésen búcsúzott el a városve-
zetéstől és a lakosságtól dr. Szabó 
János rendőr alezredes, és mon-
dott köszönetet az önkormány-
zatnak és a városi szervezetek-
nek az együttműködésért. – Egy 
olyan kapitányságot hagyok itt, 
amely nagyon jó közösséggé vált, 
a Dunántúlon és országosan is el-
ismert munkát végez, köszönhető-
en az itt dolgozó munkatársaknak, 
az önkormányzatnak, a képvise-
lőknek, társadalmi szervezetek-
nek, vállalkozóknak és magánem-

bereknek – mondta búcsúzójában 
az alezredes. 

A testületi ülésen megjelent 
és bemutatkozott az új rendőrka-
pitány, dr. Csányi Zoltán rendőr 
őrnagy, aki jelenleg fél évre szóló 
megbízással látja el a feladatot, 
majd ezt követően kerülhet sor a 
kinevezésére. Köszöntőjében kü-
lönösen hangsúlyozta annak fon-
tosságát, hogy a rendőrség jó és 
hasznos együttműködést tudjon 
kialakítani a képviselő-testület-
tel, illetve a városvezetéssel, hi-
szen közös a cél: az itt élő lako-
sok biztonsága, nyugalma.  Ennek 
érdekében a városvezetés minden-
nemű együttműködésre számíthat 
a rendőrkapitányság részéről a to-
vábbiakban is. 

Csányi Zoltán 17 éve rend-
őr, bűnügyi nyomozóként kezd-
te munkáját a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányságon. A főisko-
la elvégzése után  az életvédelmi 
alosztályon volt nyomozó, majd  
a rendőrfőkapitányság vizsgálati 
osztályát vezette. 2005-től a fő-
kapitányság hivatalának az élére 

került, amely hivatal foglalkozik a 
főkapitányság jogi képviseletével, 
a polgári jogi jogviszonyaival, a 
belső normák kialakításával, a fő-
kapitányság értékelésével. – Eb-
ben a munkakörben rálátással bír-
tam az összes rendőrkapitányság 
bűnügyi, közrendvédelmi, termé-
szeti életére, így a várpalotaiéra 
is – emelte ki Csányi Zoltán. Be-
mutatkozása során kifejezte, hogy 
a jelenleg is feladatait megfelelő 
színvonalon ellátó,  a közrendet, 

Csányi zoltán városi rendõr kA pi tá ny

közbiztonságot fenntartani tudó 
várpalotai rendőrkapitányság  ve-
zetőjeként mindent elkövet azért, 
hogy ezt a színvonalat meg is tud-
ja őrizni a kapitányság, és az ál-
lampolgárok legnagyobb megelé-
gedésére tudja végezni feladata-
it. – Fontos, hogy a rendőrök és a 
polgárok megtalálják a közös han-
got, célunk a polgárbarát rendőr-
ség – mondta a rendőrkapitány, 
majd reményét fejezte ki az irány-
ban, hogy az önkormányzat a ta-
valyi évhez hasonlóan, amikor 
rendkívüli anyagi segítséget nyúj-
tott a rendőrségnek, hozzá fog já-
rulni a rendőrkapitányság munká-
jához. 

A továbbiakban Csányi Zoltán 
bejelentette, hogy a rendőrkapi-
tányság közrendvédelmi osztályá-
nak vezetője, Borbély Zoltán  őr-
nagy is beosztást vált, december 
1-jétől a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság közrendvédelmi osztályá-
nak vezetői feladatait fogja ellátni. 
Az ő utódja a jelenlegi helyettese, 
Zékány József főhadnagy lesz. 

gÁgó ANItA

mobiltelefonos ügyintézés
A Várpalotai Polgármesteri Hiva-

tal, a Budapesti Corvinus Egyetem Köz-
igazgatástudományi Kar közigazgatás-
szervezési és urbanisztika tanszéke, az 
E-Government Kutatócsoport és Alapít-
vány, Budapest XVI. kerület és Alsóörs 
Polgármesteri Hivatal, valamint Belezna-
Nemespátró Körjegyzőség együttműkö-
dése nyomán egyedülálló ASP rendsze-
rű mobil telefonon történő szolgáltatás 
kerül bevezetésre, amely a nap 24 órájá-
ban elérhető azok számára, akik rendel-
keznek WAP-os mobiltelefonnal. 

A szolgáltató jellegű közigazgatás 
kialakítása felé vezető úton, városunk  
önkormányzata és a hivatal vezetésének 
is törekvése az akadálymentes és több-
csatornás közigazgatás biztosítása. Az 
ügyfélszolgálati és okmányiroda vezető-
jeként  az új szolgáltatás bevezetésével 
elsődleges célnak tekintem, hogy ügyfe-
leink számára további lehetőséget biz-
tosítsunk a hivatali ügyek minél gyor-
sabb, gazdaságosabb, hatékonyabb, és 
kényelmesebb intézésére – kihasználva 
a mobiltelefon-technológia és -lefedett-
ség által nyújtott előnyöket. 

Az állampolgárok a 7x24 órás, vagy is 
a hét minden napján, a nap minden órá-
jában elérhető szolgáltatásnak köszön-
hetően otthonról, útközben vagy akár a 
szabadság ideje alatt, akár az országha-
táron kívülről is igénybe vehetik hivatali 
szolgáltatásaink egy részét. A szolgálta-
tás már most elérhető a következő url-
címen: wap.govcenter.hu/varpalota.

A rendszer struktúrája követhető, 
logikus felépítésű. A beérkező felületen 
a következő szöveg látható: „Üdvözöl-
jük a Várpalotai Polgármesteri Hivatal 
WAP oldalán! Válasszon az alábbi menü-
pontokból:” 

Ügyfeleink a szolgáltatás igénybevé-
telével az ügyfélszolgálati és  okmány-
iroda, valamint az anyakönyvi hivatal 
által intézett ügyekben kaphatnak tájé-
koztatást (ügyre vonatkozó információk, 
dokumentumok, díjak, illetékek) és igé-
nyelhetnek adatlapokat, nyomtatványo-
kat. Tájékozódhatnak a hivatal ügyfél-
fogadási rendjéről és elérhetőségéről, a 
közszolgáltatók elérhetőségéről, meg-
találhatók az önkormányzat számlaszá-
mai, valamint a városlakók megtehetik 
bejelentéseiket az életminőségüket és a 

közterületet érintő különféle ügyekben, 
tájékozódhatnak a település időjárási 
viszonyairól. 

Okmányirodai ügyek: tulajdoni lap 
kiadása, egyéni vállalkozói ügyek, adat-
szolgáltatás SZL-ből, gépjármű-ügyin-
tézés, ügyfélkapu-regisztráció, lak  cím-
fiktiválás, lakcímigazolvány és szemé-
lyi azonosító, útlevél, vezetői engedély, 
mozgáskorlátozottak parkolási igazolvá-
nya, elveszett, eltulajdonított igazolvá-
nyok, költségmentességi kérelem. 

Ügyfélszolgálat: szociális ellátások, 
adóügyek, igazolások, hatósági bizo-
nyítványok, parkolási engedélyek, faki-
vágási engedély, méhészek bejelentései, 
termőföld-hirdetmények, adó- és érték-
bizonyítvány

Anyakönyvi hivatal: születés, házas-
ság, haláleset anyakönyvezése, állam-
polgársági ügyek, névváltoztatási 
ügyek, családi jogállás rendezése

Az ügytípusok sokrétűsége miatt az 
egyes ügyintézési munkamenetek to-
vábbi szintekre tagozódnak.

Bejelentések: illegális szemétlera-
kás, elhullott, kóbor állatok, állattartá-
si ügyek, tűzgyújtási tilalom megszegé-

se, távfűtési problémák, engedély nél-
küli építkezések, tiltott fakivágások, út-
hibák, kátyúk, közterület rendeltetéstől 
eltérő használata, csendháborítás, zaj- 
és rezgésforrás üzemeltetése.

A mobiltelefon képernyőjén felkínál-
kozó menüből könnyen előkereshető a 
konkrét ügy, azon belül találhatók a tá-
jékoztatók és a nyomtatványok. A meg-
felelő nyomtatványtípus kiválasztásával 
a megadott cím beírásával az igénylő 
megkapja az ügyintézéshez szükséges 
nyomtatványt, amely pár másodperc 
után megérkezik a megadott e-mail cím-
re pdf formátumban. 

A közigazgatás modernizációjának 
az ügyfelek érdekét kell szolgálnia, ezért 
elsőbbséget élveznek az ún. front-office 
megoldások, amelyek az ügyfelet érin-
tik, az ügyfélkapcsolattal függnek ösz-
sze, hiszen ez az a terület, ahol a válto-
zást azonnal és „saját bőrén” tapasztal-
ja az állampolgár.

tavasziné engi marianna 
ügyfélszolgálati- és 
okmányiroda-vezető
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A várpalotai bányászat emlékére
1996-ban megszűnt a nagymúltú 
várpalotai bányászat, de em-
lékét máig ápolják városunk-
ban elkötelezett emberek. en-
nek látványos példája a decem-
ber 4-én ünnepélyesen átadott  
szent Borbála-szobor, mely a bá-
nyászkolónia lakótelepén, a rá-
kóczi-telepen valamikor felállí-
tott csilleemlékmű mellett ka-
pott helyet.

1876 a várpalotai bányászat je-
lentős dátuma, gróf Sztáray Antal 
birtokán szenet találtak. Nemso-
kára el is indult a kitermelés, mely 
120 évig jelentett Várpalotának 
megélhetést, fejlődést és büszke-
séget. 1996 pedig az az évszám, 
amely lezárta ezt a jelentőségtel-
jes időszakot, leállt a várpalotai 
bányászkodás. De nem felejtenek 
az élők, a valamikori dolgozók és 
hozzátartozók: emlékhelyet léte-
sítettek egy gyönyörű szobor fel-
állításával, amely Szent Borbálát, 
a bányászok védőszentjét ábrázol-
ja, köpenyén a várpalotai bányá-
szat jeles emlékeivel. A szobor a 

hatvan éve létesült lakótelepen 
került elhelyezésre, azon a helyen, 
amely sokakakban ma is személyes 
emlékeket idéz fel. Einreinhof At-
tila önkormányzati képviselő ötle-
te és gondolata nyomán Gadanecz 
György képviselővel együtt kezd-
ték el a megvalósítást. A tiszte-
letre méltó kezdeményezés mellé 
állt Várpalota Város Önkormányza-
ta, valamint számtalan szervezet 
és magánszemély. Végül az ösz-
szefogás eredményeként elkészül-
hetett M. Nagy József faszobrász 
látványos alkotása, mely ezen-
túl a Rákóczi-telep díszeként örök 
emlékjelként fog állni a lakosság 
előtt. 

Az átadó ünnepségen elhang-
zott tartalmas beszédek megis-
mertettek a  várpalotai bányászat 
120 éves múltja néhány részleté-
vel, a város akkori életével, hét-
köznapjaival, személyes emlékek-
kel és az emlékmű létrejöttének 
folyamatával. A jövőre is tekintve 
felmerült: szükség lesz még a vár-
palotai szénvagyonra, van esély a 
bányászat újraindítására. Az ün-

nepség részeként emlékekkel teli 
palackot helyeztek el üzenetként 
a jövőnek. A műsort a Várpalotai 
Bányász Fúvószenekar és a Rákó-
czi-telepi Tagiskola diákjai köz-

reműködése gazdagította. A ren-
dezvényen felszólaltak: Németh 
Árpád polgármester, Gadanecz 
György és Einreinhof Attila képvi-
selők, M. Nagy József faszobrász, 
Hargittai László, a Bányász Nyug-
díjas Klub és Szakszervezet elnö-

ke, valamint Tóth Attila evangéli-
kus lelkész.  

December 6-án, a várpalotai ka-
tolikus templomban folyt tovább a 
Szent Borbála-napi megemlékezés, 

szentmisét mutatott be Holubák At-
tila káplán a szent közbenjárásáért 
könyörögve, majd a templomban 
található emléktáblát koszorúzták 
meg a megjelent bányász és katonai 
szervezetek képviselői.

Fotó: VArpAlotAI.hu

Az ünnepségen A rákóCzi-telepi tAgiskolA diákJAi AdtAk tArtAlmAs műsort

szent Borbálát idézték
és tüzérségi emlékmûvet avattak

szent Borbála, a tüzérek, bányá-
szok, valamint a hajósok, hegy-
mászók, tűzoltók védőszent-
je ünnepe máig ható évszázados 
hagyományokon alapul. A  idén 
is megszervezésre került decem-
ber 4-én a megemlékezés sport-
versennyel egybekötve, melynek 
célja, hogy a sport eszközeivel is 
ápolják az emberi kapcsolatokat. 

December 4-e jelentős ünnep 
több szakma és fegyvernem szá-
mára, Várpalotán a tüzérek és 
bányászok működésük kezdete-
itől közösen ünneplik Szent Bor-
bálát, tiszteletet állítva a várpa-
lotai bányászkodás és tüzérség 
előtt. A megemlékezésen Dobszai 
József nyugállományú alezredes 
a szervező Gábor Áron Nyugállo-

mányúak Klubja, a Bányászhagyo-
mányok Ápolásáért Egyesület és a 
Bányász Nyugdíjas Klub, valamint 
a HM Rekreációs és Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft. nevében kö-
szöntötte a nagy számban megje-
lent katonai, bányász, tűzoltó és 
egyéb szervezetek vezetőit, kép-
viselőit. A rendezvényen beszédet 
mondott dr. Vadai Ágnes, a hon-
védelmi minisztérium államtitká-
ra és Deák Istvánné országgyű-
lési képviselő, tisztelegve az ün-
nep előtt, és köszönetet mondva a 
nyugállományú klub aktív és sok-
rétű tevékenységéért, amelyet ki-
fejtenek a magyar honvédség és a 
lakosság jó kapcsolatának ápolása 
és a múlt tisztelete érdekében. 

A továbbiakban a hagyomány-
nak megfelelően került megrende-

zésre a regionális asztalitenisz-, 
sakk- és ultiverseny, miközben a 
vendégek kellemes hangulatú ki-
rándulást tettek Tésen, ahol meg-
tekintették a szélmalmot és a ko-
vácsműhelyt. A délutáni díjátadás 
során a győztesek serlegeket, ér-
meket, okleveleket vehettek át. 

A rendezvény záró programja-
ként emlékmű avatására került sor, 
melyet a Helyőrségi Művelődési Ott-
hon előtt helyeztek el a Tüzérkikép-
ző Központ és a várpalotai tüzérség 
emlékére.  A márványtáblát és em-
lékművet Burai Gézáné, a  művelő-
dési otthon igazgatója és Fürst Ta-
más ezredes, a HM BHK parancsno-
ka leplezte le, majd Németh Árpád 
polgármester fejezte ki tiszteletét a 
tüzérség előtt köszöntőbeszédében. 
Koszorúzással zárult az ünnepség.

szent Borbála 
Borbála, a tüzérek, bányászok, 
kohászok, tűzoltók, hegymá-
szók, hajósok védőszentje 
kb. 290-ben született. Borbá-
la pogány családban nevelke-
dett, tanítója, Origenész térí-
tette keresztény hitre. Krisz-
tusi elvei – az alázat, a sze-
rénység, az önmegtartóztatás, 
szeretet – szemben álltak a 
jómódú apa érdekeivel, lányát 
rangos férjnek szánta. Terve 
meghiúsult, mert Borbála el-
lenszegült apja akaratának. 
Az apa emiatt saját maga járt 
közben a hatóságoknál, hogy 
lányát keresztény hite miatt 
megkínozzák. Sokat szenve-
dett a vértanúság útján, de 
nem rendült meg. Testét fák-
lyákkal sütögették, végül 309. 
december 4-én apja saját ke-
zűleg fejezte le, aki a hagyo-
mány szerint azonnal elnyelte 
méltó büntetését, mert villám 
sújtotta agyon.
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Időutazás a színek és fények korszakába
egyszer volt, hol nem volt, volt 
egykor egy kor, amikor színek és 
fények, jampik és jampipik ural-
ták az országot… ugyan ki ne 
emlékezne a ’80-as évek legen-
dás házibulijaira, az életvidám 
rock and rollra és arra, ami és aki 
megteremtette a magyar rock and 
roll királyságot? Azt mondják, 
Fenyő nélkül nincs karácsony. A 
Fenyő miklós és Novai gábor ne-
vével fémjelezett, talán a magyar 
musicaltörténet leghíresebb, és 
mindenképp legvidámabb darab-
jával, a hotel menthollal búcsúz-
tatják az óévet az inotai retro 
színházban. 

A legenda most életre kel, az 
álom valósággá válik, és a darab-
ban semmi más nem számít, csak a 
jókedv, a szerelem, a zene, a rocky, 
a rumba, a csacsacsa, a twist, a 
csinos lányok, a remek ritmusok, a 
pepita napszemüveg, a hajlakk és 
a rágógumi. Álmaink netovábbja, 
az örökké rikító szivárványszínben 

úszó, végtelen bulik, kalandos ló-
gások és flörtök birodalma léte-
zik – ígéri a két hétig szülő nél-
kül maradt nebulónak Mike, és el-
kezdődik az utazás Rockandrollia 
legcoolabb szállodája felé. A Ho-
tel Menthol a rock and roll kor-
szak immár elveszett világa, aho-
vá visszavágynak hőseink. Vissza-
vágynak a lázadás, az önfeledtség, 
a humor, a polgárpukkasztásból 
túlflitterezett és színezett ruhák, 

a fölfésült frizurák, a sajátos nap-
szemüvegek birodalmába. Az utat 
egy sajátos rock-Puck, Mike mu-
tatja. Ő szövi a hálókat a szerel-
mek és összetűzések között, me-
lyekbe néha maga is belebotlik. 
A rock and roll muzsika minden-
re megoldást hoz. A napjainkban 
már-már klasszikusnak számító 
Fenyő Mikló–Novai Gábor szer-
zőpáros nevével fémjelzett Hotel 
Menthol-dalokhoz Bőhm György 

és Korcsmáros György írt szöveg-
könyvet, és kerekítettek közösen 
egy sodró hangulatú, vidám rock 
and roll-musicalt, aminek ősbe-
mutatója 1998-ban, a Budapesti 
Operettszínházban volt.

A Pannon Várszínház művészei 
igazi fiatalos lendülettel tálalják 
a letűnt kor dalait. December 30-
án a Béke Művelődési Házban iga-
zi jampibuli vár minden színház-
szeretőt és szórakozni vágyót. Elő 
a csőszárú nadrágokkal, a pöttyös 
szoknyákkal és pepita nyakkendők-
kel, mert ezen az estén felcsavar-
juk a szőnyeget, a zenét, a búto-
rokat szerteszéjjel toljuk és itt már 
gond nem is lehet! Előkerül a limbó 
léc, fésű a zsebben fiúknak kötele-
ző, a csőnacival semmi gáz, mert 
mindenkit felruház a rock&roll áru-
ház. A Pannon Várszínház Hotel 
Menthol előadására és azt azt kö-
vető hajnalig tartó rock and roll 
partira a jegyek még korlátozott 
számban kaphatók Várpalotán a 
Látóhatár jegyirodában, a Zichy 
utca 10.-ben. (x)

JAmpiBulivAl BúCsúztAtJák Az évet A retro színházBAn
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programajánlók, közérdekû információk
thurI-VÁr előtt
Palotai advent: dec. 17. 16 órakor Rákóczi 

telepi Általános Iskola kórusának elő-
adása, Vásárhelyi Általános iskola 2. 
osztályának műsora; dec. 18. 16 órakor 
Mozgássérültek Várpalotai Egyesületének 
kórusa – karácsonyi dalok, Nepomuki Szt. 
János Rom. Kat. Ált. Iskola – misztéri-
umjátékok; dec. 19. 16 órakor Várkerti 
Általános Iskola tanulóinak műsora; dec. 
20. 16 órakor a negyedik adventi gyer-
tya ünnepélyes meggyújtása – Zeneisko-
la, betlehemes játékok – az Ifjúsági Ház 
Színjátszókörének karácsonyi előadása

Jó szereNCsét műVelődésI KÖzpoNt
Várpalota, Honvéd u. 1.
19-án Karácsonyváró – zenés gyermekműsor, 

játszóházzal

Fodor sÁrA tÁJhÁz
Várpalota, Jókai u. 15.
Január 6-áig Pánczél Melinda mézeskalács-

kiállítása
KrúdY gYulA VÁrosI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Január 23-ig látogatható Konta László bá-

nyászattörténeti fotókiállítása
INotA, KÖzÖsségI hÁz
Inota, Radnóti u. 42.
18-án 16 órakor Szeretetünnep
20-án 18 órakor a Bányász Kórus karácsonyi 

hangversenye
22-én 17 órakor a Cserregő Néptáncegyüttes 

és a Művészeti Iskola néptánctagozatos 
növendékeinek közös karácsonyi műsora

31-én szilveszteri jótékonysági bál egy há-
romgyermekes családért

Hozzávalók: 50 dkg alma lere-
szelve, 30 dkg cukor, 1 csomag sü-
tőpor, 1 tojás, 1 citrom reszelt hé-
ja, 30 dkg rétesliszt (finomliszttel 
is jó), 5 dkg mazsola, 5 dkg dur-
vára vágott dió (aki szereti, tehet 
bele fahéjat, szegfűszeget, esetleg 
forralt bor fűszerkeveréket is).

Elkészítés: Az almareszeléket 
habosra keverjük a cukorral, sütő-
porral, tojással, citromhéjjal, ré-
tesliszttel, mazsolával, dióval. Me-
het bele még maradék csoki is. Ez 
az adag egy közepes tepsibe (kb. 
20x30 cm) elég. Kivajazott, kilisz-
tezett tepsibe öntjük, és előmele-
gített sütőben megsütjük.

recept(t)úra

Almás püspökkenyér

hogy kapta Benedek elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt a kisfiának:
– Benn vagy még az ágyban?
– Benne, de kelek.

– melyik a béka kedvenc kötelező olvasmánya? – ??? 
– A légy jó mindhalálig.

humorzsák

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

 Üstben főtt pontyhalászlé
 Frissen sült halételek

Rántott ponty, Fogasfilé Cordon Blue módra, 
Pisztráng mandulás bundában sütve

 Bőségtálak
 Hidegtálak és saláták

Karácsonyra rendelhető!
Új étlapunkat és a hidegtálainkról készült fotóinkat 

a www.ketbagoly.hu internetes honlapunkon tekinthetik meg!

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog 
Új Évet Kívánunk minden kedves vendégünknek!

ünnepi ajánlataünnepi ajánlata

az ételeink  elvitelre  is megrendelhetők a 88/592-910-es telefonszámon 
vagy személyesen a „Két Bagoly” Fogadóban: Várpalota, péti út 2.

Hideg-meleg étKezési utalványoKat, ÜdÜlési cseKKet elfogadunK!

Ünnepi szentmisék és istentiszteletek
Római katolikus Nagyboldogasszony-templom, Várpalota
December 24. 17 óra – Betlehemes játék, 24 óra – Karácsonyi éjféli szentmise
December 25–26. 8, 10 és 18 óra – Karácsonyi ünnepi szentmise
December 27. 8, 10 és 18 óra – Szent Család-ünnepi szentmise
December 31. 18 óra – Év végi hálaadó szentmise
Január 1. 8, 10 és 18 óra – Újévi ünnepi szentmise

Szent István-templom, Inota falu
December 24. 22 óra – Karácsonyi éjjeli szentmise
December 25–26. 11.30 – Karácsonyi ünnepi szentmise
December 27. 8, 10 és 18 óra – Szent Család-ünnepi szentmise
December 31. 17 óra – Év végi hálaadó szentmise
Január 1. 11.30 óra – Újévi ünnepi szentmise

A Várpalotai Református Egyházközség gyülekezeti alkalmai
December 20. 10 és 17 óra – Istentisztelet
December 23. 17 óra – Bűnbánati elcsendesedés
December 24. 15 óra – Gyülekezeti karácsonyköszöntés
December 25. 10 és 17 óra – Istentisztelet (délelőtt úrvacsorával)
December 26. 10 és 17 óra –  Istentisztelet (délelőtt úrvacsorával, délután 

legátus szolgálatával)
December 27. 10 és 17 óra – Istentisztelet
December 30. 17 óra – Évzáró bibliaóra
December 31. 17 óra – Hálaadó istentisztelet
Január 1. 10 és 17 óra – Újévi könyörgés
Január 3. 10 és 17 óra – Istentisztelet

A Várpalotai Evangélikus Egyházközség Ádventi és karácsonyi alkalmai
December 20-án 10 óra – Úrvacsorai istentisztelet
December 20-án 16 óra – Gyermekek karácsonya hittanosok szolgálatával
December 24-én 18 óra – Szentesti istentisztelet
December 25-én 10 óra – Karácsony 1. napi úrvacsorai istentisztelet
December 26-án 10 óra –  Karácsony 2. napi úrvacsorai istentisztelet  

Szilas Attila ny. lelkész szolgálatával
December 27-én 10 óra – Úrvacsorai istentisztelet
December 31-én 18 óra – Óév esti istentisztelet
Január 1-én 10 órá – Újévi úrvacsorai istentisztelet
Január 3-án 10 órá – Istentisztelet
Január 6-án 10 órá – Vízkereszt ünnepi istentisztelet
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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

tájékoztatás a telekadóról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, 

hogy Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselő-Testülete 56/2009. (XII. 02.) 
önkormányzati rendeletével módosította 
a helyi adókról szóló 11/2009. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletét. Ez alapján 
2010. január 1-jétől határozatlan időre 
bevezetésre kerül Várpalota város illeté-
kességi területén a beépítetlen belterü-
leti földrészletek (továbbiakban telkek) 
vonatkozásában a telekadó három öveze-
ti besorolás szerint. 

Az adó alapja a telek m2-ben számí-
tott területe. 

Az adó évi mértéke az I. övezetben 
150 Ft/m2, a II. övezetben 75 Ft/m2, a 
III. övezetben 40 Ft/m2. 

I. övezet: a Fehérvári út, Szent Imre 
út, Veszprémi út, Szabadság tér, Újlaky 
utca, Mátyás király utca, Árpád utca, Sör-
ház utca, Hétvezér utca által határolt te-
rület. II. övezet: az I. övezeten kívül eső 
rész: a város nyugati oldalán a Muskotály, 
Pipacs, Hóvirág, Szélhelyi utca, a város 
északi oldalán a Tábormező, Krúdy Gyula 
utca, Munkácsy utca, a város keleti ol-
dalán a Szabolcska M. utca, Inota egész 
területe, Aradi vértanúk útja, a város dé-
li oldalán Inota városrészben és Várpa-
lota városrészben a vasút által határolt 
területrész a Gárdonyi utcáig, Dankó utca 
által határolt terület. III. övezet: a II. 
övezeten kívül eső minden belterületen 
lévő telek.

Az adó alanya: aki január 1-jén a te-
lek tulajdonosa (több tulajdonos esetén 

a tulajdoni hányadok arányában), ingat-
lan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog (legjellemzőbb: haszonélve-
zet) esetén pedig az annak gyakorlására 
jogosult lesz az adó alanya.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 
19. §-ában foglalt mentességen túl a he-
lyi rendelet szerint mentes még:

1/ a nem üzleti célt szolgáló épít-
ményhez tartozó teleknek az építmény 
rendeltetésszerű használatához szüksé-
ges mértéket meghaladó része, 

2/ a lakóház építésre alkalmas telek-
tulajdon – amennyiben a magánszemély 
a beépítést vállalja – a jogerős építési 
engedély megadását követő négyévi idő-
tartamra. A beépítés tényét az adóalany 
köteles igazolni (jogerős használatbavé-
teli engedély bemutatásával). Amennyi-
ben vállalt kötelezettségét nem teljesíti 
az adót visszamenőlegesen – négy évre – 
pótlékokkal tartozik megfizetni.

Az adó alanyai január 15-éig köte-
lesek adóköteles telkükről bevallást be-
nyújtani a  polgármesteri hivatal pénz-
ügyi és adóügyi irodájához. Az adót – 
az építményadóhoz hasonlóan félévente 
minden év március 15-ig és  szeptember 
15-ig kell megfizetni.

További információért forduljanak a 
polgármesteri hivatal pénzügyi és adó-
ügyi iroda ügyintézőihez. Ügyfélfogadás: 
szerda 8–12 és 13–17 óráig. Telefonszám: 
88/592-660, 88/592-682.

mÁtéNé dr. IgNÁCz ANItA éVA 
JegYző

Adventi dallamok
Hosszú évek óta hagyomány 

a várpalotai Nagyboldogasszony-
templomban a Honvéd Művész-
együttes férfikara karácsonyváró 
koncertje, a Szent Borbála-napi 
rendezvényeket gazdagítva. Meg-
telik ilyenkor a templom, a nagy-
számú közönség a honvédség kép-
viselőivel tapsolja végig a méltán 
sikeres, gyönyörű koncertet.

A Bakony Harckiképző Központ 
parancsnoksága szervezésében zajló 
koncert megnyitásaként Fodor Ba-
lázs plébános és Fürst Tamás ezre-
des közösen meggyújtották a temp-
lom adventi koszorúján a második 
gyertyát, majd ezt követően hang-
zottak fel a gyönyörű dallamok, 
hozzásegítve a jelenlévőket a közel-
gő ünnep teljesebb átéléséhez.

mikulás az üzemben
Minden gyermek várja a Mikulást, 

amikor eljön december 6-a. A jó Mi-
kulás meg is érkezik az otthonokba, 
iskolákba, óvodákba és van, hogy 
üzemcsarnokban lepi meg az izga-
lommal várakozó gyermekeket.

Így történt a több mint 150 főt 
foglalkoztató Ilcon Kft. üzemében is, 
a dolgozók és gyermekeik nagy örö-
mére. Ez évben először került meg-
rendezésre a Mikulás-ünnep. A műsor 
megnyitásaként Hamar Ferenc ügyve-

zető köszöntötte a családokat, majd 
megkezdődhetett a szórakozás.

A cég előzőleg meghirdetett egy 
környezetvédelmi pályázatot is, Ho-
gyan óvhatja cégünk környezetünket 
címmel a dolgozók gyermekei számá-
ra, amely díjátadására is a Mikulás-
ünnepségen került sor. A program vé-
gén az alkalmazottak családjai meg-
tekinthették a munkahelyet; majd 
kakaóparti várta a kicsiket és nagyo-
kat az Ilcon kft. jóvoltából.
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egészségére!

 
A felszabadult hallás élménye Önre is vár!

Szabaduljon meg hallásproblémáitól! 
Ezentúl töltse idejét szeretteivel! 

Visszaadjuk a hallást és az élményeket.

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

Tegye meg az elsó́  lépést: 

jelentkezzen 

tanácsadásra!

A hirdetés 

felmutatóját

ajándékkal 

lepjük meg!

Ön is ajándékozzon valami különlegeset karácsonyra!
Az ünnepek közeledtével mind-

annyian egyre többet gondolunk 
szeretteinkre, s szeretnénk nekik 
örömet okozni. A legtöbben ki is 
választottuk már, hogy kinek mit 
szeretnénk ajándékozni, s remél-
jük, hogy a fa alatt állva boldog 
arcok vesznek majd körül bennün-
ket. Ilyenkor összegyűlik a család 
apraja-nagyja, hogy együtt töltsék 
a szentestét. Sajnos gyakran elő-
fordul, hogy nem felhőtlen a bol-
dogság, mivel a szülők, nagyszülők 
sokszor nem tudnak teljes értékű-
en részt venni a családi társalgás-
ban, és csendben ülnek az asztal-
nál. Hogy miért? Mert halláscsökke-
néssel kell együtt élniük, és lassan 
elcsendesedik körülöttük a világ. 
Ha feltesszük magunknak a kér-
dést, hogy mit is tehetnénk azért, 
hogy szüleink, nagyszüleink is bol-
dogan beszélgessenek, sokszor nem 
is jut eszünkbe a legkézenfekvőbb 

megoldás. Pedig a halláscsökkenés 
ma már a korszerű hallásgondozás-
sal könnyedén kiküszöbölhető. Csak 
egy kis odafigyelés kell, és segíthe-
tünk önmagunkon vagy szerettein-
ken. Amikor valakinek romlik a hal-
lása, ő maga sokszor észre sem veszi 
azt, csupán a családtagok, barátok 
figyelmeztetik néha, hogy mennyire 
hangosan hallgatja a rádiót, televí-
ziót. Az is intő jel lehet, hogy félre-

ért dolgokat, mivel nem hallja, hogy 
pontosan mit mondanak neki.  

 Ma ennek már nem kell így len-
nie, hiszen elérhető áron léteznek 
olyan hallókészülékek, amelyek a 
beszélgetőpartner számára szinte 
észrevétlenek, és maximális kényel-
met nyújtanak a viselésük során. 
Ajándékozza meg szeretteit vagy 
önmagát ön is a láthatatlan hallás 
élményével. Nem kell attól tarta-
nia, hogy mások észreveszik, hogy 
ön vagy családtagja hallókészüléket 
visel. Csupán az fog feltűnni, hogy 
sokkal nyitottabb és felszabadultabb 
a társalgás során. Az ajándékvásár-
láskor gondoljunk arra, hogy mivel 
okoznánk nagyobb örömet. Egy jól 
kiválasztott ajándékkal sikert arat-
hatunk, de ha visszaadjuk vagy 
jobbá tesszük a hallását annak a 
szerettünknek, aki eddig halláscsök-
kenése miatt akaratlanul is kiszorult 
az ünneplésből, az egész családnak 

örömet okozunk. Mindenki szánjon 
néhány órát önmagára vagy szüle-
ire, nagyszüleire az ünnepek előtt, 
és ne féljen kipróbálni és használni 
ezt az apró titkot, ami újra teljessé 
varázsolja a családi ünneplést.

Amennyiben eldöntötte, hogy jó 
hallást és ezzel együtt új élménye-
ket fog ajándékozni valamelyik csa-
ládtagjának vagy önmagának kará-
csonyra, az alábbiakat kell tennie: 
Első lépésként jelentkezzenek be 
egy ingyenes hallásvizsgálatra, ahol 
pontosan megállapítják, hogy mi-
lyen mértékű is a halláscsökkenés. 
A vizsgálat nem tart tovább 25-30 
percnél és a tapasztalt szakembe-
rek segítségével ezután pontosan 
ki tudják választani a legmegfele-
lőbb készüléket is.  Ezek az apró kis 
csodák minden esetben kipróbálha-
tóak, és aki egyszer megtapasztal-
ja, hogy milyen az élet velük, so-
ha többé nem mond le róluk. (lCA)

AdJunk visszA olyAt, Ami mindennél

töBBet ér: szüleink őszinte mosolyát 



[ 2009. december 17. ]12

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

Változnak a helyi állattartás szabályai
A képviselő-testület döntése ér-

telmében 2010. január 1-jétől változ-
nak a helyi állattartás szabályai Vár-
palotán, ugyanis a testület 2009. ok-
tóber 29-ei ülésén új önkormányza-
ti rendeletet fogadott el a helyi eb-, 
mezőgazdaságihaszonállat-, hobbiállat-, 
a méh- és galambtartás tárgyában.

Az állattartásról szóló 54/2009. (XI. 
11.) önkormányzati rendelet teljes szövege 
Várpalota város honlapján (www.varpalota.
hu) megtekinthető.

Az új jogszabály – a korábbi, többször 
módosított 52/1999. (XII. 21.) önkormány-
zati rendelet hatályon kívül helyezése mel-
lett – előírja, hogy a korábban megkezdett, 
de az új rendelet szerint szabálytalannak 
vagy szakszerűtlennek minősülő állattar-
tást 2010. december 31-ig meg kell szün-
tetnie vagy szabályossá kell tennie az ál-
lattartónak. Vagyis az új jogszabály 1 éves 
türelmi időt határoz meg az átállásra, így 
az állattartók alkalmazkodni tudnak az új 
előírásokhoz.

A város belterületén hatósági enge-
dély nélkül többlakásos épületek lakásai-
ban 1 db eb és annak szaporulata, a csa-
ládi házaknál 2 db eb és a szaporulat tart-
ható (az ebkölykök 3 hónapos koráig). Az 
előbbieket meghaladó egyedszámot külön 
engedélyeztetni kell. Továbbra is tilos ebet 
bevinni, illetve beengedni – az ún. mun-
kakutyák (vakvezető, terápiás, segítő- és 

jelzőkutyák) kivételével – oktatási, egész-
ségügyi, szociális, kulturális és sportintéz-
ményekbe, vendéglátó-ipari és kereskedel-
mi egységekbe, piacokra, játszóterekre, te-
metők területére, továbbá futtatás, edzés 
és idomítás céljából az igénybe nem vehető 
közterületekre és zöldfelületekre. Ebet tö-
megközlekedési eszközön továbbra is csak 
szájkosár és póráz alkalmazása mellett lehet 
szállítani, arra alkalmas személy felügyele-
te mellett.

A mezőgazdasági haszonállatok 
(szarvas marha, ló, sertés, baromfi stb.) tar-
tására az új szabályozás 4 állattartási öve-
zetet határoz meg a településen. Ennek 
lényege, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
(HÉSZ) szerinti nagyvárosias és kisvárosias 
lakóterületen – néhány kivételtől eltekint-
ve – mezőgazdasági haszonállatok nem 
tarthatók. Az I. kertvárosias lakóterület ál-
lattartási övezetében nagyállatok (szarvas-
marhafélék: ló szarvasmarha, szamár, ösz-
vér stb.) és kisállatok (pl. sertés, juh, kecs-
ke) nem tarthatók, csak maximum 20 db ba-
romfi vagy maximum 10 db nyúl tartható, 
de egyéb prémes állat tartása nem engedé-
lyezett. A II. övezetbe sorolt kertvárosias 
lakóterületen maximum 2 db szarvasmarha-
féle (nagyállat), 2 db sertés, maximum 30 
db juh vagy kecske, illetve legfeljebb 8 db 
más egyéb kisállat, 20 db baromfi vagy 20 
db nem húsevő prémes állat tartható azzal, 
hogy vegyes tartás esetén sem haladhatja 
meg a kisállatok együttes egyedszáma a 30 
db-ot. A II. övezet állattartási szabályai el-

térően alkalmazandók Inota településrész 
esetében, ahol – a helyi állattartás jelentős 
hagyományaira tekintettel a jogalkotó úgy 
határozott – háztáji tartás, hizlalás és vá-
gás (saját élelmezés) céljából 2 db disznó 
helyett háztartásonként 5 db kifejlett (hí-
zó) sertés tartható.

Az üdülőterületeken (üdülőházas és 
hétvégi házas területen) haszonállat-tartás 
nem folytatható, illetve ott állattartó épü-
let, állatkifutó és trágyatároló melléképít-
mény nem helyezhető el.

Viszont az általános mezőgazdasági te-
rületeken – melyet a HÉSZ „Má” övezeti jel-
lel jelöl – az állattenyésztési célú állattar-
tás és az ahhoz kapcsolódó mezőgazdasá-
gi hasznosítás szabadon, korlátozás nélkül 
végezhető.

Az új rendelet részletesen szabályoz-
za az állattartó épületek elhelyezését, az 
irányadó védőtávolságokat, melyekre az ál-
lattartó épületek, építmények jövőbeni el-
helyezésénél kiemelt figyelmet kell majd 
fordítani. A rendelet a haszonállattartás 
környezetvédelmi szabályait (talaj-, vízvé-
delem, közterületek tisztán tartása stb.) is 
összefoglalja, továbbá részletezi a hobbiál-
latok, a méhek és galambok tartásának sza-
bályait, melyeket a korábbi jogszabály nem 
tartalmazott.

Újdonság, hogy a rendelet – összhang-
ban a központi jogszabályokkal – rendezi a 
méhtartás és a galambok tartásának kérdé-
seit, illetve utal a méhtartásnál kötelezően 
betartandó védőtávolságokra is.

A rendelet taxatív módon felsorolja – a 
magasabb szintű jogszabályban nem szabá-
lyozott – ebtartással kapcsolatos szabály-
sértéseket, melyek elkövetője 30 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabály-
sértési eljárás lefolytatására az önkormány-
zati szabálysértési hatóság (jegyző) jogo-
sult; a befolyó pénzbírságok az önkormány-
zat bevételét képezik.

Jogszabályváltozás miatt időközben 
megszűnt az önkormányzat jegyzőjének eb-
nyilvántartás-vezetési kötelezettsége, de 
adminisztratív okok miatt a nyilvántartást 
továbbra is vezeti a polgármesteri hivatal, 
mivel a „belső adatbázis” segít az ebtartók 
és az esetlegesen elkóborolt vagy a közte-
rületre kijutott állatok hatékony beazono-
sításában. 

Az engedély nélküli, szabálytalan, ve-
szélyes vagy az állatot kínzó, szenvedni ha-
gyó tartás egyedi eseteiben a jegyzőnek to-
vábbra is van hatósági jogköre és intézke-
dési kötelezettsége, ezért az említett ese-
tekre vonatkozó bejelentéseket továbbra is 
kivizsgálja a polgármesteri hivatal illetékes 
szervezeti egysége.

A jogalkotó szándéka szerint az új ren-
delet biztosítani fogja a kulturált és ve-
szélymentes állattartást, valamint az egész-
séges környezetet a jövőben, ezért annak 
önkéntes követése jelentősen hozzájárulhat 
az élhetőbb városi környezet és a környe-
zettudatos állattartás kialakításához.

Várpalota Város polgármesteri 
hivatala, hatósági iroda
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Könnyûzenei lexikon

elemi Állapot
A klasszikus punkzenét játszó zenekar 2003 tavaszán alakult váro-

sunkban. Elemi (állapot) szinten már korábban összeállt az együttes, 
csak se próbahely, se felszerelés nem volt, de kezdtek összejönni a 
dolgok. Egy másik zenekar mellett kapott helyet a banda, ahol volt egy 
dobszerelés félig ép állapotban,  és addigra már Horti is kapott Német-
országból hazatérő apjától egy kis gitárkombót,  Preszter Eszter meg 
vett magának egy basszusgitárt… Megszületett a legelső dal Dicsősé-
ges nagyurak címmel, szövegileg Petőfi Sándor hozzájárulásával. Aztán 
jöttek a számok folyamatosan (Buli van, Munkás, Mi a jó?).

Ács (Kolbász) Zsolt – ének, Horti Dávid – gitár, Preszter (Cseszter) 
Eszter – basszusgitár, Bóta (Gubanc) Gábor – dob volt a kezdőcsapat. 
Preszter Eszter még azon év nyarán ki is lépett, helyére Moskovics 
(Mocsok) Ferenc (ex-Viadukt) basszgitáros állt. A debütáló koncert 
Öskün volt 2003. augusztus 8-án, a Linda vendéglőben, a Végállomás 
zenekar jóvoltából. 2004 elején György Gergő (ex-valami) ritmusgi-
táros  csatlakozott az Elemi Állapothoz. Bóta Gábor és  György Ger-
gő 2005-ben, talán egy Csendes éjjel (Stille Nacht) vagy nem, inkább 
nyolc láncfűrésszel a kezükben  (Stihle Acht) távoztak, hogy más ze-
nei stihlusban próbálják meg magukat kifejezni. Ekkor Ács Zsolt cél-
szerűségből gitáros-énekes lett, s beiratkozott az Elemibe dobosnak 
Ács Krisztián  (ex-Viadukt). 

2006-ban elkészült a zenekar első albuma Hatalomtalanítás cím-
mel, s ezen többek között az alábbi számok voltak hallhatók, érez-
hetők: Dicsőséges nagyurak, Munkás, Valóság, 21. század, Mi a jó?, 
PRB, Buli van.

Említésre méltó, hol mindenhol fordult meg az együttes a kez-
detek óta, bár a lista így sem teljes: természetesen Várpalota, majd 
Öskü, Ősi, Veszprém, Székesfehérvár, Érd, Csepel, Gödöllő, Esztergom, 
Fertőszentmiklós, Salgótarján, Pécs, Hird (Summergroud fesztivál), 
Dunaújváros, Szekszárd stb. Csak Zalaegerszegen eddig 6-8 alkalom-
mal mutatták meg magukat, zenéjüket.

2007 szomorú év az Elemi Állapot történetében: novemberben 
a zenekar egy tragédia következtében elveszíti basszusgitárosát,  
Moskovics  Ferencet. Az együttesben helyét öccse, Moskovics Tibor 
(Kismocsok) veszi át. Azóta változatlan a tagnévsor, s így villantják 
meg az egészséges  punkzenét az erre kiéhezett tömegeknek. 2008-
ban elkészül a második albumuk, amely az Emberek és fegyverek cí-
met kapta, s olyan dalok csendülnek fel rajta, mint a címadó Emberek 
és fegyverek, Újra születni, Csernobil, Szabadság, Álmomban, Emo, 
Szomorú emlék, Szép volt. 

Szép volt.

Tagok
Ács Zsolt  – ének, gitár
Horti Dávid – szólógitár 
Moskovics Tibor – basszusgitár
Ács Krisztián  – dobok

Várpalotai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) 
a Vár pa lo ta Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
14/2004. (V. 10.) ÖR. 28 §-a alapján PÁLYÁZAT útján kívánja 
hasznosítani az alábbi NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLANokat

1.) A Várpalota, Táncsics u. 3/3. szám alatt található, 48 hrsz.-ú, 109 m2-es 
üzlethelyiségrészt.
Az üzlet a belvárosban, a Hunyadi Mátyás téren álló Thury vár közvetlen kör-
nyezetében található. A helyiség bérbeadása: az idegenforgalom fejlesztése 
érdekében, színvonalas kereskedelmi, vendéglátói és/vagy szolgáltatási te-
vékenység céljára.
A pályázati biztosíték összege: 182 466 Ft+25% áfa, összesen: 228 083 Ft.

2.) A Várpalota, Táncsics u. 11/2. szám alatt található, 41 hrsz.-ú, 64 m2-es 
üzlethelyiségrészt.
Az üzlet a belvárosban, a Hunyadi Mátyás téren álló Thury vár közvetlen kör-
nyezetében található. A helyiség bérbeadása: az idegenforgalom fejlesztése 
érdekében, minőségi ruházati kereskedés céljára. A helyiség 2010. 02. 01-től 
vehető használatba.
A pályázati biztosíték összege: 107 136 Ft+25% áfa, összesen: 133 920 Ft.

3.) A Várpalota, Táncsics u. 17/3. szám alatt található, 38 hrsz.-ú, 29 m2-es 
üzlethelyiségrészt.
Az üzlet a belvárosban, a Hunyadi Mátyás téren álló Thury vár közvetlen kör-
nyezetében található. A helyiség bérbeadása: az idegenforgalom fejlesztése 
érdekében, minőségi áruk kereskedése és/vagy szolgáltatási tevékenység 
céljára.
A pályázati biztosíték összege: 48 546 Ft+25% áfa, összesen: 60 682 Ft.

4.) Várpalota, Mátyás K. u. 3. szám alatt található, 595/4/A/48, hrsz.-ú, 
13 m2-es helyiséget és a hozzá tartozó 595/4/A/46 hrsz.-ú, 4 m2-es, vizes-
blokk helyiségét. Összesen: 17 m2.
A helyiség bérbeadása: irodai vagy egyéb tevékenység céljára.
A pályázati biztosíték összege: 7344 Ft+25% áfa, összesen: 9180 Ft.

5.) Várpalota, Rákóczi u. 14. szám alatt található, 488/3/A/61 hrsz.-ú, 
144 m2-es helyiséget.
A helyiség bérbeadása: irodai vagy egyéb tevékenység céljára. 
A pályázati biztosíték összege: 39 168 Ft+25% áfa, összesen: 48 960 Ft.

6.) Várpalota, Tábormező u. 26. szám alatt található, 470/A/21 hrsz.-ú, 
51,8 m2-es pinceraktár helyiséget.
A helyiség bérbeadása: raktározás céljára. 
A pályázati biztosíték összege: 7615 Ft+25% áfa, összesen: 9519 Ft.

7.) Várpalota (Inota), Polyán u. 2. szám alatt található, 3746 hrsz.-ú, 
44 m2-es helyiséget.
A helyiség bérbeadása: oktatás, kulturális, eü.-i szolgáltatás vagy egyéb te-
vékenység céljára. 
A pályázati biztosíték összege: 29 040 Ft+25% áfa, összesen: 36 300 Ft.

8.) Várpalota, Gárdonyi G. u. 41. szám alatt található, 108/A/2 hrsz.-ú, 
111 m2–es helyiségrészt a hozzá tartozó pinceraktár helyiség nélkül.
A helyiség bérbeadása: háztartási cikkek és festékáruk kereskedése céljára.
A pályázati biztosíték: 185 814 Ft+25% áfa, összesen: 232 268 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye:
2010. 01. 07-én 12 óráig. Várpalotai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, 
Fehérvári u. 7. szám alatti ingatlankezelés irodája.

A pályázati tárgyalás ideje, helye:
2010. 01. 08-án 11 óra, Várpalotai Közüzemi Kft. 
(Várpalota, Fehérvári u. 7.) I. emeleti tanácsterme. 

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra 
vonatkozó részletes dokumentáció átvehető:
Várpalotai Közüzemi Kft. Ingatlankezelés irodájában. 
(8100 Várpalota, Fehérvári u. 7. Telefon: 88/592-119) 2009. 12. 18-tól 
10 000 Ft ellenében.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.varpalota.hu 
és a www.vpkozuzem.hu honlapon. 

A nyilvános pályázat előtt a helyiségek 
megtekinthetők 2009. 12. 17-én a pályázati 
kiírásban rögzített időpontokban. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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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

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

Raveczky üvegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

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 

január 14-én 
jelenik meg.

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 Pétfürdőn a Hősök terén kétszo-
bás, azonnal beköltözhető lakás. Ár: 
6 M Ft. 30/691-1175

eladó vagy kiadó Pétfürdőn egy 86 nm-
es családi ház nagy kerttel, garázzsal 
(vegyes fűtés, gáz) 70/571-4356

eladó Pétfürdőn az ösküi úton komfor-
tos kis ház nagy garázzsal, ólakkal,  
2325 nm-es telekkel. Víz, villany 
van, aszfaltozott út, gáz, csatorna a 
telek előtt. Telephelynek ideális. Iár: 
10 M Ft. 70/514-8314.

eladó Várpalotán 49 nm-es hőmennyi-
ségmérős, téglaépületben lévő la-
kás. 20/339-2178

Kiadó
garázs kiadó a Hóvirág utcában hosz-

szú távra, kedvező áron. Érdeklődni: 
30/5494-268

munkát keres
zippzárcserét, farmer-, szonya- nadrág-

rövidítést, alakítást javítást méltá-
nyos áron vállalok. 30/642-1863

szociális gondozói, ápoló végzettség-
gel ápolást, gondozást vállalok. To-
vábbi információ megbeszélés útján. 
20/559-1412

heti takarítást vállalok idős néniknél, 
házaspároknál. 30/419-4051

gyerekfelügyeletet, idősgondozást, há-
zimunkát alkalmilag vagy rendszere-
sen, kötetlen időpontban és időtar-
tamra vállalok megegyezés szerint. 
70/270-6990

munkát kínál
hálózatépítésben sikeres üzleti partnert 

keresek, varsanyi8200@citromail.hu

Vegyes
Berni pásztor kiskutyák oltva, féregtele-

nítve eladók. 20/377-9795

Kishörcsögök ingyen elvihetők. Tel.: 
70/523-1224

eladó egy biliárdasztal használtan, jó 
állapotban, teljes felszereléssel, 
pénzérmevizsgálóval, 7-es méret-
ben. Érdeklődni: 30/504-7787

Ingyen elvihető 1 db szekrénysor.  1 db 
varrógép olcsón eladó. 88/788-885

decemberben ajándék relaxációs fej-
masszázzsal várom kedves vendége-
imet! Varga Soma fodrász. 70/3211-
585

pannónia motorkerékpárt, gyári utánfu-
tót, oldalkocsit, motoros szakköny-
veket, katonai, paraszti ruházatot, 
felszerelést  keresek. 70/514-8314

mozgássérült tolókocsi, keveset hasz-
nált, eladó. 30/258-2539, 30/359-
5122

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)

györgy zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

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

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
leadási határidô: január 9., 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

újabb nyertes európai uniós pályázat: 
Kdop 5.2.2/B szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátá-

sok komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése címmel. 

2008 márciusában kezdődtek meg a Ringató Bölcsőde (Várpalota, Mátyás 
király u. 19.) kapacitásbővítő, felújításához kapcsolódó pályázat előkészüle-
tei. A pályázat beadására 2008. június 30-án került sor. A pályázat kétfor-
dulós eljárás során került elbírálásra, az első fordulós döntés 2009. február 
23-án, míg a végső döntés 2009. november 12-én született meg. 

A pályázaton 78 068 583 Ft támogatási összeget ítéltek meg Várpa-
lota Város Önkormányzata számára, amely kiegészülve az önkormányzati 
önerővel a teljes projekt 86 742 870 Ft összköltségvetésű lesz.

A pályázati összegből megvalósul a jelenlegi épület teljes felújítása, bő-
vítése, akadálymentesítése, illetve aszfaltozott parkoló kialakítása. A pro-
jekt keretében nem csak az épület bővül, hanem plusz egy bölcsődei csoport 
is kialakításra kerül, amely a speciális igényeket is kielégíti.  A diétás étke-
zetésen keresztül, hosszabbított nyitva tartással áll majd a lakosok szolgála-
tába a megújult intézmény. Arra is lehetőség nyílik az új csoportban, hogy a 
szülők részt vegyenek a bölcsődei foglalkozásokon, és igény szerint pszicho-
lógustól nevelési tanácsokat kapjanak. Új játékok beszerzésével pedig bővül 
a gyermekek fejlesztésének lehetősége. Természetesen az új szolgáltatásokat 
az intézménybe járó valamennyi gyermek igénybe veheti majd.

A megvalósulás várható időpontja 2010. év vége.
A pályázat azonosító száma: Kdop - 5.2.2 / B - 2 f – 2009. – 0005.
pályázatot támogató közreműködő szervezet: VÁtI Nonprofit Kft.,
Közép-dunántúli területi Iroda.
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Két megyében is 
a tabella élén

A Várpalotai tömegsport és Ko-
sárlabda egyesület 1994 óta si-
keresen működő szervezet, mely 
jelenleg NB III-ban a tabella 
élen áll Veszprém és Fejér me-
gyében is.

A diákokból és dolgozó embe-
rekből álló csapatot a sport szere-
tete és természetesen az NB II-es 
mezőnybe való visszajutás hajtja. 

– Éveken keresztül NB II-ben 
játszottunk, de sajnos ez most 
kellő támogatás hiányában nem 
lehetséges. Még egyik megyé-
ben sem szenvedtünk vereséget, 
és ez bizonyítja, hogy NB II-ben 
is megállnánk a helyünket. Tehát 

szívesen fogadunk szponzorokat, 
akiknek reklámfeliratait két me-
gyében is láthatnák – hangsúlyoz-
ta dr. Németh Zoltán, az egyesü-
let elnöke.

A körülbelül húszfős csapat-
ból tizenhárom fő stabilan játszik 
mind a két bajnokságban, emellett 
folyamatos utánpótlás-nevelést is 
folytatnak. A tapasztaltabb, ruti-
nosabb játékosok mellett meccs-
ről meccsre ugyanúgy a pályára 
lépnek a fiatalabbak is. A cél a kel-
lemes és hasznos időtöltés mellett 
pedig az, hogy adjanak egy-két fi-
atal, tehetséges játékost az első 
és másodosztály mezőnyébe.

BAlÁzs KIttI

Várpalotai Bányász–le Belier 
KK Ajka 26:23 (14:10)

Telt ház és a már megszokott 
frenetikus hangulat fogadta a me-
gyei rangadó résztvevőit. A talál-
kozó elején a bajnokságban szin-
tén jól szerepelő vendégek szerez-
tek vezetést, ám rövid időn belül 
a Bányász fordított, és onnantól 
kezdve hol kisebb, hol nagyobb 
különbséggel vezetve magabiztos 
és teljesen megérdemelt győzel-
met aratott. A mérkőzésen a leg-
nagyobb különbség 6 gól volt, ám 
hogy a végén csak három maradt, 
abban a játékvezetők túlzott szi-
gorú bíráskodása is közrejátszott. 
A hazai játékosok között  összesen 
20 perc kiállítást osztottak ki, és 
többször is előfordult, hogy kettős 
emberhátrányban kellett helytáll-
ni a palotai fiúknak. Selymes At-
tila fantasztikus formában védte 
végig a találkozót, de a kispadról 
beálló Cziráki és Nyári is hozzá-
járult a sikerhez, 1-1 hétméteres 
hárításával. A legeredményesebb 
gólszerzők Paic és Gebhardt vol-

tak nyolc, illetve hat találattal. 
A VBSK győzelmének köszönhető-
en megelőzte vetélytársát a tabel-
lán, és az újabb siker egyben azt is 
jelenti, hogy a várpalotai gárda az 
egész őszi szezonban veretlen ma-
radt hazai pályán.

szigetvári Kse–Várpalotai 
Bányász 29:30 (14:15)

A bajnokság 13. fordulójában a 
Várpalota a sereghajtó Szigetvár 
együtteséhez látogatott. A mér-
kőzés ennek ellenére nem ígérke-
zett könnyűnek, hiszen a hazaiak 
egyetlen győzelmüket éppen az 
éllovas Vác ellen aratták. A nem 
túl sportszerű, de roppant izgal-
mas találkozón a Bányász Soha 
Gergő utolsó pillanatokban szer-
zett találatával végül ha nehezen 
is, de begyűjtötte a két bajnoki 
pontot. A VBSK ezzel 7 győzelem, 
2 döntetlen és 4 vereséggel  a ta-
bella hatodik helyén fejezte be az 
őszi szezont.

BérCzes VIKtor

hatodik helyen 
zártak a kézisek

Tizenharmadik profi győzelmét 
is megszerezte a tehetséges vár-
palotai könnyűsúlyú ökölvívó, Ve-
tő Gábor a december 12-én Svájc-
ban megrendezésre kerülő Klicsko–
Johnson-gálán. A rutinos tanzá niai 

Obote Ameme ellen mind a négy 
menetet megnyerve fölényes sikert 
aratott és ezzel továbbra is őrzi hi-
bátlan mérlegét. A 21 éves Vető je-
lenlegi rekordja: 13 mérkőzés, 13 
győzelem, ebből 10 KO/TKO.

Ismét nyert Vető

Kigyulladtak a fények
Új villanyfényes füves labdarú-

gópálya felavatására került sor de-
cember 4-én Várpalotán. A baráti 
összefogásban megvalósuló beru-
házással a VBSK labdarúgó-szak-

osztályának régi álma vált való-
ra. Az elkészült létesítmény a cen-
terpálya tehermentesítése mellett 
nagy segítséget nyújt a téli idő-
szakban.

A fagyos és ködös idő ellené-
re már XVI. alkalommal rajtolt 
el a mikulás-napi futóverseny 
a marathon tömegsport és Kör-
nyezetvédő egyesület rendezé-
sében.

A mintegy kétszáz versenyző 
három versenyszámban mérhet-
te össze erejét, 500 m-en, 3,5, 
illetve 7 km-en. Kilenc kategóri-
ában írták ki a nevezést, a vár-
palotai futókon kívül pétfürdői, 
szentkirályszabadjai, ajkai és 
veszp rémi indulók is voltak.

– A legfőbb célunknak azt tűz-
tük ki, hogy szerezzünk egy kel-
lemes délelőttöt a fiataloknak. 
Minden célba érkező versenyzőt 

a legfiatalabbtól a legidősebbig a 
Mikulás várta egy-egy csomaggal 
– mondta Méreg József, az egye-
sület elnöke. A cudar időben zsí-
ros kenyérrel, teával és forralt 
borral vendégelték meg a futókat 
a Thuri-vár udvarában.

A díjazás kategóriánként tör-
tént, éremben és kupában része-
sültek a dobogósok. A 7 km-es tá-
vot a hölgyeknél Szigetffy Ildikó, 
a férfiaknál holtversenyben Búcsú 
Dénes és Szemán János nyerte.

A sportolni vágyókat sok szere-
tettel várja az egyesület szilvesz-
ter napján reggel tíz órakor a zsi-
dótemetőtől a Vár-völgy felé indu-
ló egyórás sétára.

B. K.

Kétszázan indultak 
a  mikulás futóversenyen



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


