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Globalizálódó és mûszaki ér-
dek lôdésû korunkban egyre gyak-
rabban hallani, hogy a kultúra, 
a mûvészet csak holmi szórakoz-
tató hobbi, üres játék a formák-
kal, hogy a mûvészi alkotás nem 
egyéb, mint családi vitrinbe való 
dísztárgy, csecsebecse. 

Ha ez így volna, akkor teljesen 
érthetetlen lenne elôttünk, hogy 
az egyiptomi piramisok óta im-
már évezredeken át miért szen-
telték egész életüket, minden 
erejüket és tehetségüket az em-
beriség legnagyobb személyisé-
gei a mûvészi munkának, miért 
áldoz minden nemzet anyagia-
kat, sôt vért és életet kultúrájá-
nak, mûvészetének megôrzéséért 
és fejlesztéséért. Vitathatat-
lan tehát, hogy a kultúra sokkal 
több és jelentôsebb tényezôje 
életünknek, mint amilyennek a 
becsmérlôk ítélete tartja.

A kultúra minden nemzet szá-
mára élet és halál kérdése. A 
kultúra a nemzet tudatosodá-
sának, önmegértésének legfej-
lettebb képzôdménye. A kultú-
rában legfi nomabb tapintó- és 
érzôszerveink állnak rendelkezé-
sünkre, hogy beleélhessük ma-
gunkat múltunkba, jelenünk-
be és jövônkbe. A kultúra és a 
mûvészet eszközeivel végigta-
pogathatjuk az emberi lét mély-
ségeit, ezáltal észlelhetjük szív-
hangjaink legkisebb rezdüléseit, 
a javunkat szolgáló és a kárunkat 
okozó lehetôségeket. A kultúra a 
felvilágosult emberhez szól, s 
megvan hozzá a hatalma, hogy 
az embert a lelke mélyéig, ön-
tudatlan és tudat alatti rétegéig 
megrendítse és átalakítsa…

A kultúra alapvetô tulajdon-
sága a fejlôdés, ami abból fa-
kad, hogy az ember tanulni tud, 
át akarja adni az ismereteit a 
következô nemzedékeknek, a 
kultúra fogalmába tehát alap ve-
tôen beletartozik a tanulás, il-

letve az ismeretek közvetítése, 
a tanítás.  

Manapság egyre többen beszél-
nek paradigmaváltásról. Ezt pedig 
a világháló megjelenése okozza, 
a számítógépes-internetes rend-
szerek „kultúrafelváltó” térhódí-

tása. Ez a nagyszabású változás-
folyamat azonban nem fedheti el 
a kultúra napi gondjait. 

Manapság a haszonelvûség kul-
túraalakító hatalma rémisztô mé-
reteket ölt. Senki sem tagadja, 
hogy a kultúrába a populáris kul-
turális termékek, értékek és né-
zetek is beletartoznak. Alapvetô 
célunk kell hogy legyen: ne ez 
utóbbiak határozzák meg a ma-
gyar kultúra jellegét, illetve 
fejlôdési irányát. Ostobaság len-
ne tehát például a szappanoperák 
vagy a szenzációhajhász bulvár-
elemek eltávolítását követelni a 
kultúrából, de nagy szégyen len-
ne, ha ezek jelentenék mai kultú-
ránk hivatkozási szintjét. 

Öröm és aggódás vegyül ben-
nünk. Öröm, mert a magyar kul-
túra nagyot lép elôre évrôl év-
re, termékei egyre ismertebbek 
és keresettebbek a nagyvilágban. 
Ugyanakkor aggódnunk kell azért, 
hogy sikerül-e a globalizáció so-
rán megôrizni kulturális értékein-
ket, azaz hagyományainkat, nép-
szokásainkat, történelmünket és 
a történelmünk során felhalmo-
zott gazdagságunkat mûvészeti 
termékekben, tudományos ered-
ményekben, meg tudjuk-e tartani 
a gyökereinket. 

Kis nemzet vagyunk, esélye-
ink arra, hogy a világ számoljon 
velünk, hogy meg- és fennma-
radjunk újabb évezredeket, csak-
is kultúránk függvénye, eredmé-
nye, áldozata lehet. Amikor tehát 
a magyar kultúráról beszélünk, 
óhatatlanul a fennmaradásunk 
kérdéseit fogalmazzuk meg.

BALASSA GELLÉRT

A magyar kultúra napja után

MÉSZÁROS IMRE: SÁMÁNOLTÁR
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Az elmúlt év decembere óta sej-
teni, hallani lehetett: a létszám-
leépítések után bezárja kapuit 
az Okin Várpalota Hajtástechni-
kai Kft. Az okok, felmerült kér-
dések, problémák és a kft. jövôje 
ügyében adott tájékoztatást la-
punknak Németh Árpád, Várpa-
lota város polgármestere.

A világgazdasági válság nem 
kerülte el a németországi Okin 
Beteiligungs GmbH céget sem, 
mely nek tulajdonában áll az Okin 
Várpalota Hajtástechnikai Kft. A 
forgalomcsökkenés, megrendelés-
visszaesés következtében már le-
zajlott létszámcsökkentés a várpa-
lotai üzemben, de ez nem oldotta 
meg a problémát, ezek után beje-
lentésre került, hogy a kft. 2009. 
áprilisára leállítja a termelést.

Az ügyben olyan hírek kaptak 
szárnyra, hogy az Okin Várpalo-
ta Hajtástechnikai Kft. hiába for-
dult támogatásért Várpalota Város 
Önkormányzatához, elutasítást ka-
pott, illetve az önkormányzat tel-
jesíthetetlen feltételeket állított a 
cég elé a további mûködtetéshez 
való segítségadás fejében. Németh 
Árpád a leghatározottabban visz-
szautasította ezeket az állításokat, 
bárkitôl is származnak az informáci-
ók. Tájékoztatása szerint hazugság 
az, hogy a kft. azért nem kapta meg 
a kérvényezett munkahelyteremtô 
támogatást, mert az önkormányzat 
nem volt hajlandó ezzel segítsé-
get nyújtani, hanem amiatt kény-

telen az üzemet bezárni, mert az 
Országos Munkavédelmi és Munka-
ügyi Fôfelügyelôség az akkor még 
Dikon kft. néven mûködô munkál-
tatót 2008 májusában munkaügyi 
bírsággal sújtotta túlóratúllépés és 
a túlóra nem jogszerû elrendelése, 
valamint további törvénysértések 
miatt. Ez pedig a munkahelymeg-
tartó támogatás elnyerésének ki-
záró oka a Munkaügyi Minisztérium 
ide vonatkozó rendelete alapján. 

Mindezek után vajon milyen jövô 
állhat a kft. és dolgozói elôtt?

A tervek között szerepelt az a 
megoldási út, amely szerint a né-
met cég másik magyar kirendeltsé-

ge, a sokoldalúbb tevékenységû és 
összetettebb technológiával dol-
gozó hajdúdorogi üzem mûködhet 
csak tovább, és a várpalotai gyár 
fel számolásra kerül, amellett, hogy 
mintegy száz várpalotai dolgozót 
foglalkoztatnának Hajdúdorogon. 
Azon ban, Németh Árpád közlé-
se szerint, a cég valóban közpon-
ti és nem helyi jellegû, nem a vá-
ros segítôkészségének hiányából 
fa kadó problémáját jelzi az a leg-
utóbbi értesülés, miszerint a né-
met anyacég csôdeljárást kezdemé-
nyezett maga ellen, így a várpalotai 
üzem esetleges költözésének folya-
mata leáll, és a csôdeljárás értel-

mében értékesítésre, ezáltal újjá-
szervezésre, továbbmûködtetésre, 
újabb piacok feltárására kerülhet 
sor. A csôdeljárás megindítását már 
az alkalmazottaknak is bejelentette 
Wachter István ügyvezetô igazgató. 

Jelenleg még nem állítható biz-
tosan, mi lesz az Okin Várpalota 
Hajtástechnikai Kft. sorsa, van-e 
jövôje a mintegy 250 alkalmazott-
nak a jelenlegi munkahelyén, vagy 
áprilisra végleg bezár a várpalotai 
üzem. Németh Árpád kijelentet-
te, hogy továbbra is nyitottak az 
együttmûködésre, amellyel segíte-
ni tudnák a munkahelymegôrzést.

GÁGÓ ANITA

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én. A kéz-
irat tanúsága szerint Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon fe-
jezte be a Himnuszt.  A várpalotai 
mûvelôdési ház színháztermében 
gyönyörû és színvonalas mûsor 
keretében emlékezhettünk meg 
errôl a napról. Az ünnepséget Ka-
tona Csaba alpolgármester nyi-
totta meg ünnepi be szédével.

– A kultúra egy adott társadalom 
mindazon ismeretét összegzi, amely 
az emberi közösségek fenn tartását 
biztosítja. Emocionális eszközökkel 
képes hatni az intelligenciára, így 
segítve az emberi együttélés felté-
teleit. A közösséggé válás alapfel-
tétele, hogy legyenek olyan érté-
kek, szokások, normák, melyek ké-
pesek az adott népet összetartani 
– fogalmazott Katona Csaba.

A köszöntô után a kitüntetések 
átadása következett. A magyar kul-
túra napja alkalmából Borbás Zol-
tán, a Bán Aladár Általános Iskola 
pedagógusa Szelestey László-nívó-
díjat vehetett át a város mûvészeti 
életének alakításában, a mûvészeti 
értékek gyarapításában kifejtett 
tevékenysége elismeréséért. Len-
gyel László táncoktató, koreográ-

fus, a Bányász Táncegyüttes ala-
pítója Várpalota Városért Érdem-
éremben részesült, több évtizeden 
át tartó táncoktatói és a város kul-
turális életében kifejtett, példamu-
tató hivatástudattal végzett tevé-
kenysége elismeréseként.

Elismerô oklevelet vehetett át 
továbbá Horváth Gyula tanár, Bu-
dai László könyvtárvezetô, Seresné 
Zsidai Borbála könyvtáros-tanár, 
Pátkainé Szmulai Rita pedagógus, 

Kertész Zoltánné óvodapedagógus, 
Müllerné Rabóczky Márta gyógype-
dagógus, Kutenicsné Izer Viktória 
ének-zene tanár, Forgács Zsuzsan-
na tanítónô, Bognár Barbara közép-
iskolai tanár, Lipták László középis-
kolai tanár, Rindt Rita pedagógus, 
Halasiné Molnár Mónika tanítónô és 
Olé Margit óvodapedagógus. Az ün-
nepi mûsort a Thury György Gimná-
zium, Szakközépiskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény tanulói 

színesítették. Juharos Boglárka zon-
gorajátéka, Ollram Bulcsú musical-
elôadása és Sanda Zsombor csellista 
zenéje mindenkit lenyûgözött.

Az iskola balett-tagozata ferge-
teges összeállítással lépett a szín-
padra. Kövi Szabolcs fuvolamûvész 
csodálatos világot tárt elénk kü-
lönleges elôadásával, mellyel mél-
tón zárta az ünnepséget. 

SEVINGER PIROSKA
FOTÓ: RÉDLI JÓZSEF

Kultúra napi ünnepség
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Drótposta rovatunkba 
véleményüket várjuk sms-ben 
a 70/514-8314-es számon!

Remélem, a péti gyár beindul, 

mert az Okin megszûnik. Jó volna 

valami munka. Gyermekemet egye-

dül nevelem, 12 éves, és nem sze-

retném elveszíteni. Köszönöm, V.-

né. 20/556-5998

Köszönjük hogy az önkormányzat 

ingyen tûzifát biztosított! 30/405-

5823

Drótposta

A KÜLÖNLEGES TÁNCPRODUKCIÓ MÉLTÓ MÓDON EMELTE AZ ÜNNEPSÉG FÉNYÉT

AZ OKIN ÜZEME A BESZÁLLÓNÁL 

Reichardt Mihály, a város díszpolgára
A város szellemi és kulturális 
életének fellendítése érdekében 
végzett tevékenységéért, a város 
tiszteletre méltó szolgálatáért, 
huzamosabb idôn át végzett ki-
emelkedô munkájáért Reichardt 
Mihály nyugalmazott pedagógust 
2008 ôszén díszpolgárrá avatta a 
város. Rá emlékezünk feleleve-
nítve élettörténete néhány rész-
letét. 

Reichardt Mihály az 1950-60-
as években tevékenykedett Vár-

palotán. Eleinte, mint tanár, majd 
a Városi Tanács mûvelôdési osz-
tályának vezetôjeként dolgozott. 
Nevéhez fûzôdik többek között, a 
zeneiskola létrehozása, az akkori 
1. Sz. Általános Iskola  építtetése, 
a várpalotai néptánccsoport meg-
szervezése, betanítása, szabadté-
ri színpad létesítése, valamint ko-
molyzenei darabok bemutatása és 
bélyeggyûjtô szakkör létrehozása.

A városi pártvezetés nem nézte 
jó szemmel ténykedését. Az 1956. 
október 26-i vár elôtti tüntetés 

során a Nemzeti dal elszavalása 
miatt ellenforradalmárrá nyilvá-
nították, meghurcolták. Nem ma-
radhatott tovább a pedagógusi 
pályán, és végül Várpalotát is el-
hagyta. A szintén díszpolgárrá vá-
lasztott munkatársaival – Tenczer 
Károly, Pacsuné Fodor Sára, dr. Szíj 
Rezsô, Leitner Ferenc – végezte 
megbecsülendô tevékenységét a 
város kulturális élete érdekében. 
Díszpolgárrá avatása erkölcsi reha-
bilitáció is számára.

G. A.

Bezár a várpalotai Okin?

A kistérségi társulás sikeres pályázatai
Várpalota Kistérség Többcélú 
Tár sulása Munkaszervezete által 
a 2008-as évben benyújtott és 
eredményesen megnyert pályá-
zatokról adott tájékoztatást a 
társulás elnöke, Németh Árpád 
polgármester.

A múlt év tavaszán 300 ezer fo-
rintot nyert a munkaszervezet Köz-
kincs-kerekasztal létrehozásá ra az 

Ok tatási és Kulturális Minisztéri-
um tól, melynek célja a terület-
fej lesztés elengedhetetlen részét 
képezô kistérségi kulturális, köz-
mû ve lôdési vidékfejlesztés.

Sikeres volt a tematikus kistérsé-
gi sporttáboroztatási programra va-
ló jelentkezés is, mely a gyermekek 
napközis táboroztatására szolgál. 
Ennek keretében 150 ezer forint ön-
rész mellett 450 ezer forint össze-

get nyert a kistérség az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztéri-
um által kiadott pályázaton. 

Szintén a sport területét érinti az 
az egészségfejlesztô program, amely 
ezúttal az 50 év feletti korosztályt 
célozza meg azzal a szándékkal, 
hogy aktív életmódra ösztönözze a 
szenior korcsoportot is. Erre a cél-
ra önrész mellett 300 ezer forintot 
nyert a társulás a tavalyi év során.

A nyár folyamán az Európai Szo-
ciális Alap által meghirdetett pá-
lyázat gyermek- és ifjúsági feszti-
válok, kiemelt rendezvények meg-
szervezésére, ezáltal a szabadidô 
értékteremtô eltöltésére irányult, 
s ezen ezúttal egymillió forintot 
nyert a várpalotai kistérségi társu-
lás a 300 ezer forint önrész mellé a 
program megszervezéséhez.

-ÁGÓ
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Ebben a cikkben a házassági vagyonnal, va-
gyon megosztással foglalkoznék röviden. Le-
szögezném, hogy errôl a témáról elég nehéz 
közérthetôen írni,  mivel ez a válóperek legbo-
nyolultabb része. És legköltségesebb is. Alapve-
tésként elfogadhatjuk,hogy a házassági vagyon-
megosztás körében a peres felek akkor járnak a 
legjobban, ha kompromisszumra, egyezségre tö-
rekednek. Ez nem csak azért fontos, mert meg-
egyezés hiányában az ilyen perek akár évekig is 
eltarthatnak, hanem azért is, mert ez a perfaj-
ta rendkívül költséges. Az állam javára befi ze-
tett illeték a közepes vagyonoknál is több száz-
ezer forintra rúghat, egyéb perköltségekrôl (pl. 
szakértôi díj), illetve ügyvédi munkadíjról már 
nem is beszélve. Általános szabály itt is, hogy 
a követelt összeg 6%-át illetékbélyegben le kell 
róni a keresetlevélen, és a bíróságok manapság 
nagyon ritkán adják meg a költségmentességet a 
feleknek, tehát ingyen pereskedni gyakorlatilag 
már nem lehet. Itt tehát fokozottan igaz az a jo-
gászok között elterjedt mondás, hogy: „a legrosz-
szabb egyezség is jobb, mint a legjobb ítélet”.

Kiindulási alap a házassági vagyon jogban, 
hogy a házastársi életközösség alatt szerzett 

vagyon mindig közös, fele-fele arányban illeti 
meg a feleket. Természetesen ellenkezô bizo-
nyítás lehetséges, és más a helyzet az ún. „ági 
vagyon”, a családtól kapott ajándék, örökség 
esetében is, de ezekkel az esetekkel most nem 
foglalkoznék, hanem általánosságban foglal-
nám össze a tudnivalókat. A közös szerzés elve 
az alapelv, tehát nincs annak jelentôsége, hogy 
a házasság alatt ki mennyit keresett vagy ki 
mennyit dolgozott. Ezeknek a körülményeknek 
az élettársi vagyonjogban van fontos szerepe, 
tehát alapvetôen ebben különbözik a házastár-
si és az élettársi vagyonjog.

Egyre fontosabb szerepet kap a bírói gyakor-
latban – bár ezt sokszor nem lehet érezni – a 
gyengébb fél védelme, mely szerint a bíróság 
fi gyel arra is, hogy a válás során gazdaságilag 
gyengébb fél ne lehetetlenüljön el teljesen. Ez 
tipikusan az az eset, amikor a férj gazdag vál-
lalkozó vagy jól jövedelmezô állásban van, és 
a feleség a „hátországot” biztosítja, esetleg a 
saját karrierjét is feladva neveli a gyerekeket, 
ellátja a háztartást. Ezek a nôk a válás után 
nagyon nehezen tudnak új életet kezdeni gaz-
daságilag, és üdvözlendô az a bírói gyakorlat, 

mely szerint az otthoni házimunkának is leg-
alább olyan fontosságot tulajdonítanak a per 
során, mint a másik fél jól jövedelmezô mun-
kájának.

A házassági vagyontömeg egyébként aktí-
vákból és passzívákból áll. Aktívák alatt nyil-
vánvalóan a meglévô vagyontárgyakat (ingat-
lan, ingó, készpénz, értékpapír stb.) értjük, 
passzí vák alatt a közös tartozásokat, hiteleket. 
Ezekbôl az adatokból pontosan ki lehet szá-
molni az egyik félnek járó ún. „jutó értéket”. 
A jutóhoz képest kell megvizsgálni azt, hogy 
a felek közül kinek mely vagyontárgyak vannak 
a birtokában, és azok milyen értéket képvisel-
nek, illetve a felek mely vagyontárgyakat sze-
retnének a saját tulajdonukként megkapni. Ha 
nincs megegyezés, akkor részletes vagyonlel-
tárt kell a bíróság elé terjeszteni, ami gyakran 
több száz tételbôl áll. Ebben fel kell sorolni a 
házasság alatt közösen szerzett összes vagyon-
tárgyat, meg kell jelölni az értéküket, fel kell 
tüntetni, hogy jelenleg kinek a birtokában van-
nak és azt is,hogy a fél igényt tart-e vagyon-
tárgyra vagy sem. (Folytatjuk.)

IFJ. DR. HARCOS GÁBOR ÜGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A házassági bontóper 4.
Szobrok a tájházban Megkérdeztük...

Milyen könyvet 
olvasott

legutóbb?

Forgács Gáborné
munkaügyi elôadó

Most legutóbb egy nagyon érde-
kes, izgalmas köny vet olvastam, 
melynek címe Irak lánya, Majada. 
A szerzô Jane Sasson írónô. Na-
gyon szép történet, mindenkinek 
ajánlani tudom. 

Nánási Vivien
 tanuló

Nem olyan rég olvastam egy best-
sellert az Egy amerikai lány napló-
ja címû könyvet. Sajnos a szerzô 
nevére nem emlékszem, de a könyv 
nagyon tetszett.

Forgács Melinda 
eladó

Elég sok könyvet olvastam mosta-
nában, de amit ezek közül kiemel-
nék, a Tomi Hoag Öld meg a futárt 
címû regénye.

FOTÓ: RÉDLI JÓZSEF

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból Nesó Sándor Gránátalma-dí-
jas fafaragó népmûvész alkotá-
saiból rendeztek kiállítást a  
Fodor Sára Tájházban.

Mihalcsik Mártának, az új köz-
mûvelôdési vezetônek köszön-
tése után Zöld Istvánné nyugal-
mazott pedagógus megnyi tó be-
szédében elmondta, mint min-
den mûvésznek, Nesó Sándor-
nak is megvolt a maga tanító-
ja. A népmûvészet mesterétôl, 
Nagy Istvántól leste el a faragás 
alapjait. Ma pedig a dunántú-
li pásztormûvészet hagyománya-
it tükrözik arányos, tökéletesen 
át gondolt munkái. Birtokosa a 
nép mûvészet ifjú mestere, a né-
pi iparmûvész és az Aranyalma dí-
jaknak.

Az 57 esztendôs mûvész vil-
lanyszerelôként kezdte pályafutá-
sát, majd mûszerészként dolgo-
zott. Ez után több mint egy évti-
zedig tevékenykedett rendôrként, 
e mellett pedig fontos szerepet 
játszott életében a sport, a birkó-
zás. A fafaragás már gyermekkorá-
tól érdekelte. 

A kiállításon legelsô alkotá-
sa, egy faragott madárka mellett 
több remekmûve is látható. A fa-
faragáson túl Nesó Sándor magas 
színvonalon mûveli a csonttal és 
a szaruval való munkát is. A ha-
gyományos pásztoreszközök mel-
lett találunk az alkotások között a 
mindennapi életben is használha-
tó tárgyakat: sótartót, képkeretet, 
szalvétatartót. 

Az archaikus formákkal egy ide-
jûleg az ô tárgyaiban is megjele-

nik az emberábrázolás: betyárok, 
juhászok, csikósok. A nagyobb 
mûalkotásokról fényképek kerül-
tek kiállításra, de ezek élôben is 
megtekinthetôk, a környékbeli te-
lepüléseken: Jenôben, Ôsiben, 
Tésen, Jásdon. 

A kiállítás szervezôi február 15-
ig, péntektôl szombatig, 10-tôl 16 
óráig várnak minden érdeklôdôt a 
tájházban. 

BÁLINT ANGÉLA

Az erdélyi havasokon élô székely 
csángók kutyája. Nem elismert faj-
ta. Gyimesi kirándulások alkal-
mával bizonyára sokan találkoz-
tak már ezekkel a fehér alapon ki-
sebb-nagyobb foltokkal tarkított, 
középnagy juhászkutyákkal. 

Ez a kutyatípus feltehetôleg 
több száz éve hasznos se gí tô-
társ  ként jelen van az itt élô csán-
gó magyarok mindennapjaiban. A 
csángók tavasszal kiköltöznek jó-
szágaikkal a hegyekbe, ahol az 
ún. kalibák találhatók. A kalibaku-
tyák itt ôrzik, védik tavasztól késô 
ôszig a farkasok, medvék, tolvajok 
támadásaitól a háziállatokat a mai 
napig.

Marmagasságuk 55-66 cm, 
szôrzetük rövid és félhosszú, dús 

aljszôrzettel, súlyuk kb. 23-35 kg. 
Mindenféle kutyaszínben létezhet. 

Legjellemzôbb a fehér alapon fe-
kete vagy szürkefoltos kutya. A 

szemek enyhén mandulavágású-
ak, a fülek közepes méretûek, le-
lógóak. A fogazat ollós záródású. 
A farok felkunkorodó vagy rövid. 
A kalibakutyák viselkedése, igazi 
pásztorkutyás viselkedés, az állo-
mány nagy százaléka jól szociali-
zált és szófogadó, nincs felesleges 
agresszivitás.

Családon belül gyerekekkel 
nyugodt és barátságos, a kutyák 
falkában is jól megférnek egy-
mással. Magyarországon a Kali-
bakutya Baráti Kör foglalkozik a 
fajtával, és nagy erôfeszítéseket 
tesz, hogy a jövôben a gyimesi 
kalibakutya legyen a tizedik elis-
mert kutyafajtánk.

 HARCOS RICHÁRD

Ôshonos háziállataink:
A gyimesi kalibakutya (esztenakutya)

A KALIBAKUTYA IGAZI PÁSZTORKUTYA, JÓL SZOCIALIZÁLT ÉS SZÓFOGADÓ

NÉSÓ SÁNDOR FAFARAGÓ NÉPMûVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA A FODOR SÁRA TÁJHÁZBAN

Világgazdasági válság vagy 
Szent Korona-értékrend

A ma embere számára mit is kel-
lene, hogy jelentsen a Szent Ko-
rona? Koronázási ékszer, a feuda-
lizmus, a királyság jelképe, 
val lásos középkori tárgy? Dr. Ha-
lász József Várpalotán tartott 
elôadása mindezeket megcáfolta.

A Palotai Turul Társaság szer-
vezésében január 24-én dr. Halász 
József jogász, programozó mate-
matikus és a Szent Korona szol-
gálója beszélt országjáró elôadás-
sorozata huszonötödik állomásán, 
Várpalotán a gazdasági válságról, 
az ország jelenlegi helyzetérôl és 
a megoldási útról.

A Szent Korona-tan kutató-
ja Arisztotelész hármas kérdé-

se alapján állította össze a téma 
bemutatását szemléltetô interak-
tív program segítségével. A miért, 
mit és hogyan kérdések köré fel-
épített elôadás pontosan és ala-
posan mutatta be a jelen gazda-
sági és politikai helyzetet, a pia-
ci fundamentalizmus végét, bizo-
nyításul pedig az utóbbi hónapok, 
hetek, napok eseményei és hírei 
szolgáltak. 

Van más megoldás – hangzik 
Halász József válasza. Az egyet-
len lehetôség, mely kivezethet 
bennünket a világgazdasági vál-
ságból, a Szent Korona-értékrend. 
Szóba került az elôadás során az a 
tény is, hogy a Szent Korona-esz-
me jelképe, fi zikai megjelenítési 

formája fölött már nem mi rendel-
kezünk, miután az állami hitelfel-
vétel során bejegyezték rá a jelzá-
logjogot.

Mindenki keresi a kiutat a vál-
ságból, XVI. Benedek pápa a szük-
séges lelki forradalomról beszél, 
ami, Halász József szerint, össz-
hangban áll a magyar Szent Koro-
na-értékrenddel, amelyen alapuló 
alkotmány vezethetné csak ki az 
országot egy rendszerváltáson ke-
resztül a válságból. Az elôadó vé-
leménye szerint szükséges lenne 
minél több embernek átélnie, hogy 
az értelem és az érzelem összhang-
jában kell felépíteni azt a rendet, 
amelyet a Szent Korona eszméje 
meghatároz.  -ÁGÓ
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A képek megtekinthetôk és megrendelhetôk a www.varpalotai.hu oldalon.

Bemutatjuk a szociális
és gyámügyi irodát

Sorozatunk harmadik részeként  
a Szociális és Gyámügyi Irodát 
kívánjuk önöknek bemutatni. A 
kérdésekkel kapcsolatban Drá-
gán né Fülöp Évával, az iroda 
vezetôjével  beszélgettem.

– A szociális és gyámügyi iroda 
feladatai bizonyára rengeteg prob–
lémára terjednek ki. Hogyan mu–
tatná be ezeket?      

– Az iroda feladatai tulajdon-
képpen két fô területre terjednek 
ki, az egyik a szociális igazga-
tás, a másik a gyámhatósági fel-
adatok. Összesen 12 ügyintézô 
dolgozik az irodán, ebbôl hat fô 
a szociális igazgatás, hat fô a 
gyámhatósági területen. 

A szociális ügyintézôk a szoci-
ális, gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni ellátások megálla-
pításával foglalkoznak. 

A gyámhatósági ügyintézôk a 
gyermekvédelmi rendszer része-
ként hatósági intézkedéseket 
tesz nek a gyermekek védelme 
ér dekében, intézkednek a gyer-
mek családi jogállásának rende-
zése érdekében, örökbefogadás-
sal, gyámsággal és gondnokság-
gal, vagyonkezeléssel kapcsola-
tos feladataik vannak.   

– Hely hiányában nincs lehetôség 
minden egyes feladatról beszélni, 
hiszen valóban sokrétû tevékeny–
ségi körrôl van szó, így említsük 
meg a gyámhatóság fô feladatait, 
és egy pár mondatban  mutassuk 
be ezeket.

– A jegyzôi gyámhatóság leg-
fôbb feladata az ún. védelembe 
vételi eljárások lefolytatása. Ab-
ban az esetben, ha a gyermek ve-
szélyeztetettségét az alapellá-
tás (gyermekjóléti szolgálat által 
biztosított családgondozás) ön-
kéntes igénybevételével nem le-
het megszüntetni, de a gyermek 
fejlôdése a családi környezetben 
még biztosított, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi. Ha-
tósági határozattal a gyermek 
gondozásának folyamatos segíté-
se és a szülôi nevelés támogatá-
sa érdekében a gyermek részére a 
gyermekjóléti szolgálat család-
gondozóját rendeli ki és szükség 
esetén a szülôt jogszabályban 
meghatározott dolgokra kötelez-
heti, a gyermek számára pedig 
magatartási szabályokat állapít-
hat meg.

A gyakrabban elôforduló ügyek 
közé tartozik az ún. teljes hatá-
lyú apai elismerô nyilatkozat fel-
vétele. Erre akkor kerül sor, ha 
egy gyermek nem a szülôk há-
zassági kötelékébôl származik, és 
az a férfi , akitôl a gyermek szár-
mazik, a gyermeket teljes hatá-
lyú nyilatkozattal a gyámhatóság 
elôtt a magáénak ismeri el.

A városi gyámhivatalok fel-
adatai közül is a teljesség igénye 
nélkül ismertetném a leggyakrab-
ban elôforduló ügyeket.

Ha a szülô a gyermek gondozá-
sát, nevelését átmenetileg nem 
tudja ellátni, a gyámhivatal a 
gyermek érdekében hozzájárulhat 
ahhoz, hogy  a gyermeket más, a 
szülô által  megnevezett család 
átmenetileg befogadja, gondoz-
za, nevelje.    

Ha a gyermek értelmi, érzelmi, 
erkölcsi, testi fejlôdését a saját 
családjában való nevelkedése ve-
szélyezteti, és veszélyeztetett-
ségét az alapellátással, valamint 
a védelembe vétellel nem lehe-
tett megszüntetni, a gyámhiva-
tal a gyermeket nevelôszülônél 
vagy gyermekotthonban helyezi 
el. Ezt átmeneti nevelésbe vétel-
nek nevezzük. Ha a gyermek szü-
lei nem élnek vagy nem rendel-
keznek szülôi felügyeleti joggal,  
a gyámhivatal a hozzátartozók, 
illetve a gyermekkel kapcsolat-
ban álló egyéb személyek közül 
választja ki a gyermek nevelésére 

alkalmas és azt vállaló személyt, 
akit gyámul rendel. Ha erre nincs 
lehetôség, akkor a gyermeket 
nevelôszülônél vagy gyermekott-
honban helyezi el, amit tartós 
nevelésbe vételnek nevezünk. 

A gyámhivatal feladatai kö-
zé tartozik továbbá az örökbefo-
gadás engedélyezése, a különélô 
szülô, illetve a nagyszülô gyer-
mekkel való kapcsolattartásának 
a szabályozása, a kapcsolattar-
tásra vonatkozó döntés végre-
hajtása, egyes, a gyermek vagyo-
nát érintô ügyekben a törvényes 
képviselô jognyilatkozatának a  
jóváhagyása.

A gyámhivatal pert indít an-
nak a felnôttnek a gondnokság 
alá helyezése iránt a bíróságon,  
aki elmebeli állapota miatt nem 
képes az ügyeit intézni, és nincs 
olyan hozzátartozója, aki a pert 
megindítaná. 

– Milyen pénzbeli szociális és 
gyermekvédelmi ellátások vannak?  

– A különbözô pénzbeli ellátá-
soknak más-más jogosultsági fel-
tételei vannak, amelyeknek a tel-
jes ismertetésére e cikk kapcsán 
nincs lehetôség. Mindezek miatt 
csak fô vonalakban vázolnám, 
hogy milyen ellátások léteznek. 

Az idôskorúak járadéka a meg-
élhetést biztosító jövedelemmel 
nem rendelkezô, idôskorú sze-
mélyek számára nyújtott támo-
gatás. Az aktív korúak ellátására 
egyéb feltételek fennállása ese-
tén  a keresôtevékenységet nem 
folytató személyek   jogosultak. 
Ápolási díjban a tartós gondozás-
ra szoruló személy otthoni ápo-
lását ellátó nagykorú hozzátar-
tozó részesülhet. A lakásfenn-
tartási támogatás  azoknak ad-
ható, akiknek az általuk lakott 
lakás fenntartásával kapcsola-
tos rendszeres kiadásaikhoz tá-
mogatásra van szükségük. Eseti 
segély gyógyszerkiadás csökken-

tésére, tüzelôvásárlásra, vagy a 
szabadságvesztésbôl szabadult 
személyek támogatására adha-
tó. A létfenntartási támogatás 
a létfenntartását veszélyeztetô 
élethelyzetbe került személy tá-
mogatását szolgálja. Rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatásban 
részesíthetô a gyermek, ha az ôt 
gondozó család idôszakosan lét-
fenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartását veszélyeztetô 
rendkívüli élethelyzetbe került. 
Temetési segély a temetés költ-
ségeit viselô személy részére ad-
ható. Gyógykezelési támogatás-
ban részesíthetô az a tizennyolc 
évesnél fi atalabb gyermek, aki-
nek a kezeltetése, gyógykezelte-
tése nagy anyagi terhet jelent a 
családnak. 

– Beszéljünk a természetben 
nyújtott szociális és gyermekvédel–
mi támogatásokról is. 

– Ezeknek az ellátásoknak a 
megállapítása szintén nagyon sok 
feltételhez kötött.  Ilyen támo-
gatási forma a közgyógyellátás, 
a köztemetés, az egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére jo-
gosító hatósági bizonyítvány, 
az adósságkezelési szolgáltatás, 
a tankönyvvásárlási támogatás, 
a térítésidíj-támogatás, a gyer-
mekvállalási támogatás, a fi a-
tal párok támogatása, a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultságának 
a megállapítása. 

A felsorolás nem teljes körû, és 
az egyes ellátások részletezésére 
sincs lehetôség a terjedelem mi-
att, ezért amennyiben bárkinek 
további kérdése lenne, forduljon 
bizalommal hozzám vagy az iro-
da munkatársaihoz ügyfélfogadá-
si napon. A szociális és gyámügyi 
iroda minden szerdán 8–12 óra és 
13–17 óra között tart ügyfélfoga-
dást.

SEVINGER PIROSKA

A magyar történelem 
dicsôséges kezdete

A magyar szent királyi családról 
csodálatos diaképsorokat nézhe-
tett, értelemre és érzelemre ható 
gondolatokat hallgathatott a 
szép számban megjelent közön-
ség Toldi Éva személyes hittel 
átszôtt elôadása alkalmával.

A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége helyi szervezete által a 
Nepomuki Szent János Római Kato-
likus Általános Iskolában megren-
dezett elôadáson Toldi Éva író-, 
újságírónô, a Napló Hit-világ ro-
vatának szerkesztôje mutatta be 
Szent István királyt és családját a 
hit fényével megvilágítva és aktua-
lizálva a jelen Magyarországára.

Az elôadás elsô részében Csanád 
Béla Hálaima címû megzenésített 
versének gyönyörû dallamai kísére-
tében került vetítésre a Szent István 
király, Boldog Gizella és Szent Imre 
herceg a Kárpát-medencében talál-
ható emlékhelyeit, szobrait, festmé-
nyeit bemutató képek sorozata. 

A magyar történelem kezdetén 
egy szent család áll, akik méltán 
szolgálnak számunkra példaképül. 
Szent István jó pásztorként terem-
tett otthont a magyar népnek, és 

élete végén a legjobb kezekbe, Szûz 
Márián keresztül egyenesen Isten-
nek ajánlotta fel hazánkat. Felesé-
ge, Boldog Gizella nôeszményként, 
a népet összetartó hitvesként 
és anyaként áll elôttünk. Rövid 
életû fi uk, Szent Imre herceg pe-
dig hôsiességével, tisztaság- és 
áldozatvállalásával, hitével halad 
elôttünk a szentség útján. 

A történelmi részleteket is fel-
vonultató, nagyon tartalmas és 
szépen felépített elôadás végén a 
megjelentek megtekinthették és 
megvásárolhatták Toldi Éva kiadott 
könyveit, többek között a Szent 
Imre születésének ezredik évfordu-
lójára összeállított Szent Imre em-
lékkönyv címû mûvét is.

GÁGÓ

Az ôsi harcmodorról
Ló és lovasa egysége nem az en-
gedelmességen, hanem az együtt-
mûködésen alapszik, kiegészítik 
egymás képességeit, ismerik a 
másik minden mozdulatát – is-
mertette az ôsi magyar har cmodor 
rejtelmeit Kelemen Zsolt lovas 
íjász,  harcmûvész elô   adá     sá  ban, 
melyre január 18-án került sor a 
Zúgó Nyilak Történelmi Íjász 
Egyesület szervezésében.

Már a történelmünk kezdetén 
különleges helyet foglaltak el a 
magyarok a különbözô népek har-
cászata terén a lovas íjászat alkal-
mazásával, és hiába próbálta Euró-
pában bárki utánozni, átvenni ezt 
a harci stílust, nem sikerült. Kele-
men Zsolt, a téma apró részletei-
re is kiterjedô elôadásában alapo-
san taglalta az ôsi magyar hagyo-

mányos tízes egységben történô 
lovas íjász harci cselekményeket, 
az egyéni és a csoportos felké-
szülést, amely elvezet a magas fo-
kú összeszokottsághoz, valamint 
a vérségi kötelékben és gazdasá-
gi egységben is együtt élô csa-
pat mindennapjait. A ma embere 
hétköznapjaiban sajnos már nincs 
jelen a ló, ami miatt kevésbé tud 
együtt mûködni a társaival is, hi-
szen a lóval való egység, többek 
között, erre is képessé tesz, továb-
bá hozzásegít a feladatmegoldó és 
tûrôképesség fejlôdéséhez is.

A fegyverek, a páncélzat, a ló 
használatában nagy jelentôsége 
van az arányosságnak. Antropológi-
ai megfi gyelés, hogy az ember szá-
mára az az esztétikus, ami arányos. 
Ez a fegyverhasználatban hatékony-
ságot jelent, hiszen nem a legnehe-
zebb és legnagyobb íjjal, lándzsával 
képes a harcos a legmegfelelôbben 
küzdeni, hanem a számára megfelelô 
méretû fegyver használatával. 

A jelenlévôk az elôadás végén 
kötetlen beszélgetés mellett meg-
tekinthették és fel is próbálhatták 
az avar kori páncélzat rekonstruk-
cióját, amellyel a kísérleti régé-
szetben is jártas elôadó szemlé-
letesebbé tette hagyományôrzô 
témájú elôadását. G. A.

KELEMEN ZSOLT
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Programajánlók, közérdekû információk
Egyéb

HEMO
Várpalota, Kastélydomb
Or go vány Gábor KépSzelt világ címû 

SplitDeco-kiállítása meg te kinthetô 31-
éig. A SplitDeco (osztott dekoráció) egy 
új mûvészeti irányzat, festmény és a 
kreatív mûszaki megoldás jellemzi.

február 6-án 17.30-kor Dr. Dörnyei Lászlóné 
sz. Bándli Magdolna mûvész-tanár ki-
állításának megnyitója. Megnyitja: dr. 
Huszár Pál. Megtekinthetô február 6–28-
ig. 50 éves a Thuri György Gimnázium 
jubileumi ünnepségsorozat nyitóren-
dezvénye.

JÓ SZERENCSÉT MÛVELÔDÉSI KÖZPONT 
Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva tartás: 

Hétfô–szombat 8–20, vasárnap 14–20 
óráig Tel./fax: 88/472-305, 472-209

KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28.

nyitva tartás: Hétfô–péntek 10–18 óra, 
szombat 8–13

INOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Várpalota-Inota, Radnóti u. 42.

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

Mise, istentisztelet

KATOLIKUS
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8, 10 és 18 órakor. Minden hónap elsô 
vasárnapján 15 órakor litánia, 16.30-kor 
görög katolikus szentmise. 

Inota, falu, Szent István-templom
Mise vasárnaponként 11.30-kor, minden 
pénteken szentségimádás.

Inota, Készenléti telep, Szent Család-ká-
polna
Szombaton 17 órakor szentmise.

REFORMÁTUS
Várpalota, Batsányi J. u. 1.
Istentisztelet: minden vasárnap 10 és 17.30-

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

Istentisztelet vasárnap 10.30-kor
Pétfürdô, Állomás u. 14.

Istentisztelet: minden vasárnap 8.45-kor

EVANGÉLIKUS 
Várpalota, Thuri György tér 1.

Istentisztelet: vasárnaponként
gyermek-istentisztelet 9 órakor, úrva-
csorai istentisztelet 10 órakor. Hónap 
utolsó vasárnapján családi istentiszte-
let 10 órakor.

Hozzávalók 4 személyre: 1 kg 
savanyú káposzta, 1/2 kg disznó–
hús, 20 deka rizs, 2 nagy fej vörös–
hagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 
1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 deci 
olaj, tejföl, só, bors, majoranna, 
fûszerpaprika (tetszés szerint).

A hagymát apró kockára vág-
juk olajon üvegesre dinszteljük. 
A paprikát, paradicsomot felkari-
kázzuk, a hagymához keverjük a  
fûszerekkel együtt, és 2-3 percig 
tovább dinszteljük, majd hozzáad-

juk a kockára vágott húst és a sza-
lonnát. Jól elkeverjük és felöntjük 
annyi vízzel, hogy ellepje, ezután 
néha megkeverve a forrástól szá-
mítva 20 percig fedô alatt fôzzük.

A savanyú káposztát, ha nagyon 
savanyú, kissé kimossuk, a vizet 
kinyomkodjuk belôle, és hozzáad-
juk a húshoz. idônként megkever-
ve kb. 30 percig fedô alatt fôzzük. 
Ezután belekeverjük a rizst és né-
ha megkeverve addig fôzzük, amíg 
a rizs megpuhul.

Tálaláskor tejföllel ízesíthetjük.

Recept(t)úra

Toros káposzta

Két részeg beszélget:
- Te, én gondolkodtam a tegnapi balhé óta, legyünk inkább ba-
rátok!
- Hülye vagy, hogy néznénk ki csuhában?

Humorzsák

Gazdák tanácskoztak
Városunkban tartotta kihelyezett 
elnökségi ülését a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségének (Magosz) Veszp-
rém megyei elnöksége Gyôrf fy 
Balázs elnök vezetésével. Ekkor 
kérdeztük az elnököt és Szabó-
Bátor Tamás elnökségi tagot, a 
várpalotai gazdakör vezetôjét, a 
képviselô-testület mezô gaz da sá-
gi bizottságának elnökét.

– Milyen újabb kihívásokkal kell 
szembenéznie a gazdáknak az idén?

 – Mindenekelôtt az úgynevezett 
keretmegfeleltetési rendszer az, 
amely megsokasítja a gazda mun-
káját – felelte Gyôrffy Balázs. – Ez 
azt jelenti, hogy 15 feltételnek kell 
megfelelnie a gazdaságnak, gaz-
dálkodónak, s ezek teljesítése/nem 
teljesítése komoly hatást jelent a 
támogatások kifi zetésére. Az euró-
pai uniós kötelezô normák teljesíté-
se, de még adminisztrálása is a kis- 

és közepes méretû gazdaságok szá-
mára sokkal nagyobb próbatétel.

– Miként, mivel tudják segíteni a 
gazdákat ebben a nem igazán fé–
nyes gazdasági helyzetben?

– Aki belép a szervezetünkbe, 
egyúttal belép információs rend-
szerünkbe is. Nemcsak felmerült 
problémáit juttatjuk el a vezetôk 

felé, ahol (amennyiben soka-
kat érintô a kérdés) aztán orszá-
gos szinten artikulálják ezeket, de 
szakmai utak szervezését is ter-
vezzük. A tagok igényelhetnek egy 
rendkívül kedvezô díjú telefonos 
fl ottás elôfi zetést, s így nemcsak 
olcsón, de egymás közt ingyen be-
szélhetnek. A beszerzési/eladási 

információs csatornákat tagjaink 
számára tovább szeretnénk széle-
síteni. 

– Van–e kitörési pont a mezô gaz–
da sággal foglalkozók számára?

– Rendkívül nagy kihívás lesz az 
az idén, hogy nem lesznek olcsób-
bak az import anyagok, miközben a 
felvásárlási árak még mindig rend-
kívül nyomottak – mondta Szabó-
Bátor Tamás. – Így igen nehéz tal-
pon maradniuk különösen a kis és 
közepes méretû mezôgazdasági 
vállalkozásoknak. S miközben a 
lakosság bár szereti a jó és biz-
tos minôségû magyar termékeket, 
de mégis az olcsóbb, bizonytalan 
eredetû és kvalitású árukat kény-
telen megvásárolni. Mindenképpen 
célunk, hogy egyre többen fogyasz-
szanak helyi elôállítású termékeket, 
s így miközben a gazdáknak is több 
marad a zsebükben, a fogyasztó is 
jobban jár. Erre törekszünk. 

ERDÔHÁTI

SZABÓ-BÁTOR TAMÁS ÉS GYÔRFFY BALÁZS 

Éleslövészet
Hajmáskéri lôtér: („O”ponti lôtér): 2009. február 3–6. Szárazföldi lö-
vészet 8.00–18.00-ig (közepes zajhatással)
Bakonykúti lôtér: (csörlôházi lôtér): 2009. február 3–5. Szárazföldi lö-
vészet 8.00–18.00-ig (kis zajhatással)
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Megyei hírek Palotai vállalkozók: Mészáros Sándor

Új vezérkari fônök a HM Összhaderônemi Parancsnokságánál
Havril András vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérka-

ri fônöke nyugdíjba vonul. A poszton Tömböl László altábornagy, 
az Összhaderônemi Parancsnokság (ÖHP) szolgálatot teljesítô pa-
rancsnoka követi. Új parancsnoknak Benkô Tibor vezérôrnagyot, 
korábbi parancsnokhelyettest nevezték ki a HM Összhaderônemi 
Parancsnokság ünnepélyes parancsnoki átadás-átvételén a napok-
ban, Székesfehérváron, a városháza elôtti téren.

A nagyszabású esemény, melyre ismert közéleti személyiségek 
kaptak meghívást, köztük Lasztovicza Jenô, a Veszprém megyei 
közgyûlés elnöke, a díszszázad, a Magyar Honvédség alakulatai-
nak bevonulásával, a történelmi zászlók behozatalával kezdôdött, 
majd felolvasták dr. Sólyom László köztársasági elnök köszöntôjét. 
Szekeres Imre honvédelmi miniszter, a távozó és az új vezérkari 
fônök, valamint az új parancsnok ünnepi beszédben köszöntötte 
a jelenlévôket. 

Hagyományteremtô szándékkal a résztvevôk koszorúkat helyez-
tek el az I. világháborús katona szobránál.

Kezdôdik a kátyúk kijavítása
A Magyar Közút Kht. szakemberei megkezdték a tél folyamán a 

megyében keletkezett több ezer kátyúnak a kijavítását. A szak-
emberek eddig kéthetente mérték fel a kátyúhelyzetet, mostantól 
azonban már hetente adnak jelentést arról, mennyi kátyút töm-
tek be, s mennyi új keletkezett. Januártól folyamatosan dolgoz-
nak, megyénkben már 28,6 tonna aszfaltot használtak fel, amivel 
2410 kátyút tömtek be, de a mai napon még mindig 2600 aszfalt-
hibáról tudnak. Persze ez a szám napról napra változik. A jelenle-
gi idôjárási körülmények között napi több száz kátyú is keletkez-
het megyénk útjain. A nappali pluszokban megolvadt hólé, illetve 
a leesô csapadék beszivárog a legcsekélyebb résekbe is, ami aztán 
éjszaka megfagy, a jég pedig tágulás közben szétfeszíti a réseket. 
A nehézgépjármûvek szívó hatására az aszfalt elkezd kiperegni, s 
máris ott a kátyú. Ahol nagyobb lyukak vannak az úton, s a hiba-
elhárításra még nem került sor, ott veszélyt jelzô táblákkal, illetve 
sebességkorlátozással fi gyelmeztetik a sofôröket. 

Látvány és gondolat
A Vár Ucca Mûhely folyóirat a minap megjelent különszámát 

mutatták be a veszpémi Laczkó Dezsô Múzeum alkalmi kávéházá-
ban. A kötetben 26 szerzô írása olvasható 25 Veszprém megyei 
képzômûvészrôl. Többek között Mészáros Imre, Somogyi Gyôzô, 
Péterfy Gizella, Veszeli Lajos, Felhôsi István, Vágfalvi Ottó, Fülöp 
Lajos, Raffay Béla, Szilágyi László, Szotyory László, Fenyvesi Ottó 
munkásságát méltatja Balogh Elemér, Sarusi Mihály, Tódor János, 
Wehner Tibor, Horváthy György, Kilián László, Németh István Pé-
ter és mások. A kiadvány bemutatása alkalmával Gopcsa Katalin 
mûvészettörténész beszélgetett Fenyvesi Ottó szerkesztôvel és Ko-
vács Endrével, a Veszprémi Mûvész Céh vezetôjével.

Vetô a profi k közé igazolt
Vetô Gábor, a Várpalotai Bányász ökölvívója nemrég a svájci 

Burkdorf városában utolsó amatôr viadalán a negyedik menetben 
kiütéssel gyôzött a dél-amerikai Tito Campbell ellen. Süle Tibor ta-
nítványa a mérkôzést követôen hároméves profi szerzôdést írt alá 
egy svájci menedzserrel. Vetô továbbra is a palotai klubban készül. 
Legközelebbi mérkôzése februárban lesz, Hamburgban, ahol már 
profi  ökölvívóként fog bemutatkozni.

Most induló sorozatunk célja, 
hogy bemutassuk a városunkban 
mûködô vállalkozások múltját és 
jelenét, megismertessük tevé-
kenységi körüket a kedves olva-
sókkal. Elsôként a Suzuki Mé-
száros szerviz és autószalon 
tu laj donosával, Mészáros Sándor 
úrral beszélgettem a kezdetekrôl 
és a vállalkozás jelenlegi hely-
zetérôl.

– Mikor kezdte a vállalkozást?
– Márciusban lesz 25 éve, hogy 

kisiparosként elkezdtem.
– Mivel foglalkozott elôtte?
– 1960-tól gépjármûvekkel fog-

lalkoztam különbözô szinteken. 
Vol tam mûvezetô, fômûvezetô, 
üzem vezetô az autóiparban. 

– Hogyan indult a vállalkozás?
– 1984–ben üzemvezetôként el-

értem a maximumot, amit a gé-
pésztechnikusi képzettségemmel 
lehetett. De nem féltem a szerszá-
mot sem kézbe venni, ezért bele-
vágtam egymagam. 1993-ban a 

Suzuki márkaképviselete felkért 
az együttmûködésre. Egy évvel 
késôbb eladtam az elsô hatvan au-
tót, úgy hogy az ezzel együtt já-
ró adminisztratív tevékenységet 
akkor még nekem kellett elvégez-
ni.  Idô közben odanôttek a fi aim 
is, akikkel jelenleg is együtt dol-
gozom.  2006 óta pedig kft.-ként 
mûködik a korábbi egyéni vállal-
kozás.

– Mit tart vállalkozásában a 
legfon tosabbnak?

– Az ügyfeleink elégedettsé-
gét tartjuk elsôsorban szem elôtt. 
Szlogenünk, hogy nálunk az autó 
nem csak üzlet, hanem gondosko-
dás is. Tavaly közel tízezer munka-
lapot írtunk, ami tükrözi a szolgál-
tatásainkat igénybe vevôk jelentôs 
létszámát. Célunk pedig, hogy ezt 
tovább növeljük, ügyfeleink meg-
elégedésére. Másrészt a dolgozó-
ink megbecsülését is fontosnak 
tartjuk. A munkabéren túl biztosít-
juk az étkezést, munkaruhát, kö-
zös kirándulások szervezését. Igazi 
családias hangulat jellemzô a Su-
zuki-szerviz csapatára.

– Hány fôt foglalkoztat jelen–
leg?

– Most 23 fô körül van a mun-
katársak létszáma. Nagy hangsúlyt 
fektetünk szakembereink képzésé-
re, hiszen az autóipar folyamato-
san átalakulóban van, az elektro-
nika egyre inkább teret nyer. Több 
szakterületre oszlik ma már az au-
tóipar, más-más ember végzi az 
egyes munkafázisokat. A szakmai 

követelmények betartását fontos-
nak tartjuk, hogy ez által is a leg-
jobbat tudjuk nyújtani ügyfeleink-
nek. A képzéshez – a Suzuki mel-
lett – több szervezet is segítséget 
nyújt.  

– Milyen igényekkel fordulhatnak 
önökhöz a már meglévô és leendô 
ügyfeleik?

– Vállalkozásunkban mondhat-
nám, hogy mindennel foglalko-
zunk, ami egy gépkocsival kapcso-
latban felmerülhet. Így például – 
számos egyéb szolgáltatás mellett 
– autót mentünk, kölcsönzünk, fé-
nyezünk, karosszériát javítunk, a 
kárfelvételeket a helyszínen végez-
zük. Mûszaki vizsgára felkészítünk, 
saját vizsgabázisunkon vizsgázta-
tunk. Szervizünk márkafüggetlen. 
A vállalkozás részeként mûködik 
egy Suzuki autószalon, ahol ilyen 
típusú gépkocsikat értékesítünk. 
De a javítóüzemben típustól füg-
getlenül állunk az autósok rendel-
kezésére. 

BÁLINT ANGÉLA

MÉSZÁROS SÁNDOR

20,09%
árkedvezmény

A piAcvezető Suzuki bemutAtjA:

Számos modell, az akciós készlet erejéig

Az akció 2009. január 8-tól február 15-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényes.  
Az ajánlat igénybevételének lehetőségeiről és további részletekről a márkakereskedésekben 
érdeklődhet. Üzemanyag-fogyasztás: 5,0–7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás: 120–182 g/km.

mészáros Autó kft. Suzuki márkaképviselet
8100 Várpalota, Vásárhelyi u. 22. Tel.: 88/587-740 
Fax: 88/471-631 • Mobil: 20/530-5691 • E-mail: sszalon@invitel.hu

A kezdő befizetést még mindig 
mi fizetjük Ön helyett.

Mészáros Autó Kft.
8100 Várpalota, Palota, Park hrsz. 3212/66
e-mail: info@meszarosauto.hu • www.meszarosauto.hu 
Tel.: munkafelvétel: 88/575-920 és 20/510-7494, 
autósbolt: 88/575-412 • Fax: 88/575-413

8100 Várpalota, Palota, Park hrsz. 3212/66
e-mail: info@meszarosauto.hu • www.meszarosauto.hu 
Tel.: munkafelvétel: 88/575-920 és 20/510-7494,
autósbolt: 88/575-412 • Fax: 88/575-413

VÁRPALOTÁN
MŰSZAKI VIZSGA 

MINDENNAP!
– Személygépkocsi*

– Motorkerékpár
– Kistehergépkocsi 3,5 t-ig*
– Utánfutó, pótkocsi 3,5 t-ig

Vállaljuk a fenti járművek 
telephelyünkön történő 
műszaki vizsgáztatását 

hétfőtől péntekig 8–17 óráig 
MINDENNAP.

Bejelentkezés: 88/575-920 
vagy 20/510-7494 

telefonszámokon.
*gázüzemű 
kivételével

További szolgáltatásaink:
–  Állapotfelmérés, 

műszaki vizsgára felkészítés
–  Autósbolt
–  Zöldkártya
–  Autómentés
–  Kárfelvétel és teljes körű 

kárügyintézés helyben
–  Sérült gépkocsik karosszéria-

javítása, fényezése
–  Gumiszerelés, centírozás
–  Gépjármű diagnosztika, 

hibakód kiolvasás
–  Számítógépes futóműállítás
–  Mobil eredetiségvizsgálat 

helyszínre kiszállással

Aki hozzánk jár,

     jól jár!
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Könnyûzenei lexikon

Makrancos Nadraguja
 
1999 nyarán alakult ez a botanikai-ortológia téveszmét nevében 

hordozó zenekar. A Garai Tibor – szólógitár (ex-Démon, ex-Drakkon, 
ex-Effekt), Eszes Imre – dob (ex-Démon, ex-Drakkon, ex-Effekt), Ba-
logh József – billentyûk (ex-Effekt) felállásban nekinduló zenekar tag-
jai mind az Effekt zenekarból váltak ki, egy másfajta zenei elképzelés 
megvalósítása reményében. Ekkor meghívták a zenekarba Nagy István 
basszusgitárost és Kugler Tamás énekest (ex-Force, ex-Liners), aki ép-
pen egyik zenekart sem erôsítette. Nagy lendülettel álltak neki az új 
számoknak és az Effektbôl áthozott saját szerzemények átdolgozásá-
nak az új zenei elgondoláshoz és Kugler Tamás hangjához igazítva. Az 
igényes magyar dallamos rockzenét játszó Makrancos Nadraguja 2000 
nyarán vette fel elsô CD-jét, amely a Kék golyó címet viselte. Ilyen 
számok voltak rajta, mint például a lemeznévadó Kék golyó, a Pillanat, 
az Idô. A CD Balogh József házi stúdiójában készült, és szerzôi kiadás-
ban jelent meg. A Kék golyót a rádió, és a hozzá készült klipet pedig 
a lokális tv-k hálózata is játszotta nemegyszer. 

Többször koncertezett a MN helyben, a környéken, Veszprémben, 
Székesfehérváron. 

2002 tavaszán Balogh József billentyûs a stúdiómunkák elôtérbe 
kerülése miatt távozott a zenekarból. A többiek megújult erôvel kissé 
keményebb zenére tértek át. 2004 ôszéig zenéltek így, majd feloszlott 
a zenekar, ment mindenki a maga dolgára.

De mivel zene nélkül nem lehet élni, ezért 2005 tavaszán újjáéledt 
(ugyan csak egy kis rövid idôre) a Makrancos Nadraguja a következô 
felállásban: Garai Tibor, Eszes Imre, Kugler Tamás, Németh Ervin – szó-
lógitár (ex-Force, ex-Revans), Szalai Tibor – basszusgitár (ex-Spóra, 
ex-Revans). Bár új számok készültek, de a koncertig nem jutott el az új 
Nadraguja, és hangzóanyagot sem rögzítettek ebbôl az idôszakból. 

2005 decemberében oszlott fel véglegesen a Makrancos Nadraguja.

Tagok
Garai Tibor – szólógitár
Nagy István – basszusgitár
Kugler Tamás – ének
Balogh József – billentyûk
Eszes Imre – dob

A városi és kistérségi civil szerve-
zetek összefogása, segítségnyúj-
tás a közösségek mû kö dé sé hez, 
egy más megismerése – többek 
kö zött ezekkel a célokkal alakult 
meg és mûködik több mint két 
éve a városban a Várpalota és Kis-
térsége Civilek Szövetsége.

Az Egészséges Palotáért Egyesület 
tagjaiban formálódott meg elôször az 
a gondolat, hogy együtt, összefogva 
könnyebben mehetne a civil szféra 
közösségépítô munkája. Az elsô ci-
vil fórum 2006 decemberében került 
megrendezésre Várpalota város pol-
gármestere, az Országgyûlés embe-
ri jogi, kisebbségi, civil- és vallás-
ügyi bizottságának alelnöke, várpa-
lotai civilek és más városból érkezô, 
e munka terén már tapasztalattal 
rendelkezô személyek jelenlétében. 

Így indult meg, fôként dr. Do-
bos Tamás, Mamuzsity Krisztina, 
Baloghné Bóna Eszter, majd a késôbb 
bekapcsolódó aktív közösségek ál-
dozatos munkájával az az összefo-
gás, amelynek elsôdleges célja volt, 
hogy a városban és a kistérségben 
létezô mintegy száznegyven szerve-
zet lehetôség szerint tudjon egymás-
ról, megismerje egymás munkáját, il-
letve lényeges célkitûzésként jelölték 
meg koordinálni a különbözô szerve-
zetek rendezvényeit közös szervezé-
sek ösztönzésével, idôpontok, hely-
színek összeegyeztetésével. Kiala-
kították a Civil Házat, amely létre-
jöttéhez hozzájárult Várpalota Város 
Önkormányzata és nem utolsó sorban 
a civil társak társadalmi munkája. A 
Várpalota és Kistérsége Civilek Szö-
vetsége megalakulása óta már két-
szer került megrendezésre a városban 

a civil nap, mely igen sikeresnek bi-
zonyult a szervezetek bemutatkozá-
sa terén. 

A Civilek Szövetsége feladatá-
nak tekinti a más városokkal va-
ló együttmûködést és tapasztalat-
cserét, így két alkalommal szervez-
tek utazást a civil társak részvéte-
lével. Az arra igényt tartó személyek 
részt vehettek a szövetség szervezé-
sében tréningeken is, amelyek nagy 
segítséget jelentenek a szervezetek 
mûködése, rendezvények szervezése 
és pályázatírás területén. Mostanra 
készült el a Civil kalauz címû kiad-
vány, amelyet kézbe véve bárki meg-
ismerkedhet a városi és kistérségi 
szervezetek fô céljaival, munkájával. 
A szövetség tevékenysége pályázati 
forrásokból fi nanszírozott, a városi és 
a Nemzeti Civil Alapprogram pályáza-
tain nyert összegek segítségével va-
lósulhatnak meg a célok. 

Elmondható, hogy a szövetség 
mûködése sikeres, mintegy harminc 
szervezet dolgozik együtt aktívan a 
civil munkában. A Civil Szövetség tá-
mogatást nyújt a hozzáforduló közös-
ségeknek jogi kérdések, pályázatírá-
sok terén, valamint az internet hasz-
nálatában való segítségadás, fénymá-
solás, nyomtatás is fontos feladata a 
Civil Háznak. Több közösség rend-
szeresen itt szervezi meg gyûléseit, 
rendezvényeit. A Civil Ház hétköz-
nap délután 15 és 18 óra között tart 
nyitva, és várja az érdeklôdôket. 
Ezenkívül a közeljövôben megin-
dul a szövetség honlapja, www.
palotaicivil.hu elérhetôséggel, amely 
segítségével, többek között, köny-
nyebben mûködhet a szerveze-
tek programjainak koordinálása. 

 GÁGÓ ANITA

A város önszervezôdô közösségei

Várpalota és Kistérsége 
Civilek Szövetsége

Pályázati hirdetmény

Közlemény

Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) a 
14/ 2004. (V. 10.) ÖR. 28 §-a alapján PÁLYÁZAT útján kívánja haszno-
sítani az alábbi NEM LAKÁS CÉLÚ INGATLANT

A Várpalota, Szabadság tér 7. szám alatti 150/1/A/23 hrsz.-ú, 
217 m2–es üzlethelyiséget, a 150/1/A/34 hrsz.-ú, 89 m2–es és a 
150/1/A/34 hrsz.-ú, 29 m2–es raktárhelyiségekkel.

Az üzlet a belvárosban található és a homlokzata a Hunyadi Mátyás 
téren álló Thuri-várra néz.

A helyiségek bérbeadása: az idegenforgalom fejlesztése érdekében 
színvonalas étterem, kávézó, cukrászda kialakítására és üzemeltetésé-
re vonatkozó tevékenység céljára 

Pályázati biztosíték: 242 490 Ft.

A pályázat benyújtásának ideje, helye: 2009. 02. 12-én 12 óra, Vár-
palota Város Polgármesteri Hivatal, fsz. 7-es számú irodája.

A pályázati tárgyalás ideje, helye: 2009. 02. 13-án 11 óra, Várpalo-
ta Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme (Várpalota, Gár-
donyi G. u. 39.)

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra 
vonatkozó részletes dokumentáció átvehetô: Várpalota Város Polgár-
mesteri Hivatal fsz. 7-es irodájában (8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39. 
Telefon: 88/592-660) 2009. 01. 26-tól (hétfô) 1600 Ft + 20% áfa el-
lenében. 

A nyilvános pályázat benyújtása elôtt a helyiség megtekinthetô az 
ügyintézô jelenlétében 2009. 01. 29-én 10.00–10.30 között. 

Várpalota Város Polgármesteri Hivatala értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy a hivatal épüle-
tének akadálymentesítési munkálatai 2009. 01. 29-én, csütörtökön megkezdôdnek. 
Az átalakításokra az Európai Unió által támogatott nyertes pályázat keretében kerül 
sor. A munkák ideje alatt a polgármesteri hivatal épülete

2009. 01. 29-tôl 2009. 02. 12-ig az épület hátsó, piaci parkoló 
felôli, „B” bejáratán keresztül közelíthetô meg. 

A kivitelezés során okozott esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük! 

Polgármesteri Hivatal – Várpalota

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényben 2009. január 1-jétôl építményadó vonatkozásában az aláb-
bi fogalmak változtak.

Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol 
a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, 
üdülôhöz tartozó kiegészítô helyiségek, melléképületek, melléképü-
letrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, va-
lamint a többszintes lakrészek belsô lépcsôjének egy szinten számí-
tott vízszintes vetülete is beletartozik. Az épületekhez tartozó fedett 
és három oldalról zárt külsô tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt 
erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a 
teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó 
terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a 
teljes alapterületbe számítani.

Kiegészítô helyiség: a lakáshoz, üdülôhöz tartozó, jellegénél és ki-
alakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve 
a gépjármûtárolót.

Akinek építményadó-bevallását a fenti változás érinti, új bevallását 
benyújthatja szerdai napokon az önkormányzat pénzügyi és adóügyi 
irodáján (12-13, valamint 25-ös iroda) 8–12, valamint 13–17 óra kö-
zött, vagy az ügyfélszolgálaton a B bejáratnál az alábbi idôpontokban: 
hétfô, kedd, csütörtök: 8–12-ig, 13–16 óráig, szerda: 8–12-ig, 13–17 
óráig, péntek: 8–12 óráig.

Önkormányzati adóhatóság, Várpalota 

Venus szolárium 
Élvezze az egyik legerôsebb szolárium

egészséges barnító hatását! 

Bejelentkezés: 70/ 512-7828
Venus szépségszalon

Mátyás király utca 11. (A bejáratnál balra.)

HÛSÉGKÁRTYA-AKCIÓ!!!

Új technológiás spagetti arcbarnítóink  bôrkímélô, mégis gyorsbarnító hatásúak. 
– elôsegíti a szervezet D-vitamin- és kalciumtermelését
– növeli a szervezet ellenálló képességét
– a szoláriumozás  jótékony hatással van az idegrendszerre 

A napfény roncsoló sugárzásával szemben a  mértékletes szoláriumozás
biztonságos barnulást nyújt.
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Ingatlan
Várpalotán a Szabolcska u.-ban 57 nm-es 2 

szoba összkomfortos (nem panel) lakás 
eladó. Tel.: 30/654-7526. Csak komoly 
érdeklôdô esetén. Iár 6,5 M Ft.

Eladó Várpalota központjában 2+1 fél szo-
bás földszinti felújítottt téglalakás. Tel.: 
70/293-1911

Pétfürdôn Liszt F. u.-ban 71 nm-es 1. em.-i 
1+2 szobás étkezôs, erkélyes lakás, azonnal 
beköltözhetô állapotban eladó. Ugyanitt ga-
rázs eladó. Tel.: 30/322-5118, 30/390-1481

Várpalotához közel hétvégi házat vennék, 
kis telekkel, víz, villany szükséges. Tel.: 
20/483-1946

Kiadó
Kiadó albérletnek kisszoba (összkomfortos la-

kásban) fi atal dolgozó személynek. Tel.: 
30/249-3801

Állást kínál
Középvezetésre várpalotai iroda középfokú 

végzettséggel 5 fô munkatársat keres. Tel.: 
20/960-4344.

Állást keres
46 éves szakképzett varrónô munkát keres. Ta-

karítás, konyhai kisegítô munka, betanított 
munka is érdekel. B kat. jogosítvány van. 
70/553-7099

42 éves nem dohányzó hölgy háztartási munkát 
vállal. Tel.: 70/235-2530

B kategóriás jogosítvánnyal munkát keresek. 
Tel.: 20/366-1143.

Vegyes
Régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

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

Szántóföldet, rétet, legelôt vásárolnék Berhida, 
Ôsi, Papkeszi, Sóly, Hajmáskér környékén. 
Tel.: 20/291-2649

Eladó kitûnô állaptban lévô 80 basszusos 
Weltmeister harmonika. Iár: 55 000 Ft. 
Tel.: 30/491-6107

Katonai mikádó a 60-as évekbôl (5000 Ft), 
új vattakabát (3000 Ft), krossz bukósisak 
(3000 Ft) eladó. Tel.: 20/591-9873

Ágyszivacs eladó 90x200x9 cm, 2 db 2200 
Ft/db, és egy 120 l-es fagyasztószekrény 
14 000 Ft-ért. Tel.: 70/423-5520

Eladó digitális sütô-fôzô készülék, olajsütés, 
párolás, gôzölés és kiolvasztás, újszerû ál-
lapotban. 10 000 Ft. Tel.: 30/699-3988

Eladó Elin**** fagyasztóláda, 150 literes, ki-
fogástalan állapotban. 19 000 Ft. Tel.: 
30/699-3988

Akció! Kômûvesmunkák: burkolás 1500 Ft/m2, 
térkövezés 1500 Ft/m2, dryvit: 1500 Ft/m2. 
Érd.: 70/570-1896.

Eladó 4 lapos villanytûzhely (beépíthetô) 
11 000 Ft, és forgókosaras fritôz 3000 Ft. 
Tel.: 70/423-5520

Pannónia motorkerékpár alkatrészeket, komp-
lett motorkerékpárt, Pannónia motoros ker-
ti gépeket vásárolnék. Tel.: 20/442-7303

Szálkás szôrû tacskó 4 hónapos szuka kiskutya 
eladó. 12 000 Ft. Tel.: 20/442-7303

Autó
Mondom, hogy megéri. Citroen C5-ös és Ford 

Sierra eladó. Érd.: 20/827-5846, 20/923-
8012.

Apróhirdetések Szolgáltatói katalógus

A Palotai Hírnök, a város 
lapja a www.varpalota.hu 

oldalon is olvasható

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

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

Hirdetési tanácsadó:
Szabó-Nagy Lívia 20/312-9689, Jónás Elemér 70/325-5681

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.

GYORS HITEL PÁR NAP ALATT,
65 év felett is!

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

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

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

BEVÁSÁRLÓKÁRTYA!
Vásároljon most, fi zessen késôbb

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

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜL

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

TELJES KÖRÛ
NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

TELJES KÖRÛ FÖLDMUNKA
Bakonyalja 2007 Kft.

70/339-2159
bakonyalja2007@freemail.hu

ÜVEG, KÉPKERET, TÜKÖR
Kovács György 

üveges és képkeretezô
8100 Várpalota, Marx u. 2.
88/371-042, 30/976-1743

NYOMTATVÁNYBOLT
Várpalota, Táncsics u. 15.

(Toptikában)

Háztartási gépek javítása

Baksa György 
háztartásigép-szerelô,

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ 
MÁGNESES ÉKSZEREK

orvosi fémbôl:
vérnyomásra, migrén,
álmatlanság, életerô.

Érdeklôdés, katalóguskérés:
sms:  30-321-4444

E-mail: mariann1st@gmail.com

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

és átadja a hirdetésfelvevô helyen!

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

Várpalota, a Nagy Gyula Galéria 
mögött, bejárat a Gárdonyi G. utcáról

Tel.: 20/530-6135

Hamvasztás 100 000 Ft-tól
Koporsós temetés 150 000 Ft-tól

Koszorúkészítés, ügyintézés.
Szállítási ügyelet 20/231-5533.

Síremlékek kedvezô áron, 
hatalmas választékkal!

NEFELEJCS 
TEMETKEZÉS 

(február 1–március 31-ig!)

Egyet fi zet, kettôt kap!
Kapcsolati problémák megoldása!

Elhidegült szerelmének visszafordí-
tása, anyagi helyzetének javítása.
Gyerekkori sérülések feldolgozása, 

napi munkahelyi stressz oldása.

Telefon: 06 (70) 597-0088

JÓSLÁS
MESTERFOKON!

AKCIÓ! Várpalota, Sörház u. 53.

Rendelés:
de.: hétfô, csütörtök: 8–9 óráig,

du.: hétfô, szerda, péntek: 17–18 óráig.
Telefonon egyeztetve más idôpontban is.

Házhoz hívás, egyeztetés,
megbeszélés:

20/938-2919

Dr. Petneházy Szabolcs 
állatorvos

Harmadik helyen a kézis lányok
Az ôszi idény végén a ter ve zet-

tek tôl elmaradva 3. helyen áll a 
VBSK nôi szakosztály felnôtt kézi-
labdagárdája. Ez az eredmény nem 
felel meg sem a csapat, sem az 
edzô, sem az egyesület elvárásai-
nak. Mindezek ellenére meggyôzô 
volt a lányok teljesítménye, 10 
pontot szereztek, az ôszi idény 
mérlege: 8 mérkôzésbôl 5 gyôzelem 
és 3 vereség. A 3. helyezésüket a 
csoportban kiváló gólarányuknak 
köszönhetik: 228 dobott és 196 
kapott gól, így a gólarány +32, 
míg a zalaszentgrótiaknak csak +5. 
A tabellán az 1. helyen Lenti csa-
pata áll 16 ponttal, ôket követi a 
2. helyen Ajka csapata 14 ponttal.

A bajnokság góllövôlistáját a pa-
lotai Kovács Angéla vezeti 94 do-
bott góllal. Ugyancsak eredménye-
sen szerepelt még Sütô Erika, aki 
49 találatot ért el, ezzel a 6., For-
gács Edina 48 góllal 7. helyen áll.

A lányok az NB II-be való felju-
tást tûzték ki célul a szezon ele-
jén, ami a jelen eredmények alap-
ján elérhetô, de a rájátszásban nem 

engedhetnek meg maguknak három 
vereséget. A feljutás esélyét mér-
legelve fontos fi gyelembe venni, 
hogy a Lenti TE hiába áll a tabel-
la élén, a Zala megyei csapat csak 
vendégként szerepel a Veszprém 
megyei bajnokságban, továbbju-
tásra nincs lehetôségük, de a 2. he-
lyen álló KK Ajkának sincs, hiszen 
büntetésbôl még az idén nem ke-
rülhetnek fel (NB II-bôl való visz-
szalépés miatt). Amennyiben sike-
rül a csapatnak a 3. helyet megtar-
tani, melyhez szükséges a KK Ajka 
elleni gyôzelem, akkor a következô 
szezonban az NB II-ben szerepel-
hetnek. Továbbra is szükséges a 
VBSK sportegyesület, a szponzorok 
és a szurkolók támogatása.

Az egyesület támogatása mellett 
az utánpótlás-nevelés is nagy se-
gítséget nyújt a felnôttcsapatnak, 
ugyanis a serdülô és ifi  játéko-
sok folyamatosan fejlôdnek, töb-
ben közülük már több mér kô zésen 
is bemutatkozhattak a felnôttek 
között, így a fi atalabb korosztály 
egyre eredményesebben szerepel. 

A nôi szakosztály eredményeiben 
játszott szerepe miatt természete-
sen nem feledkezhetünk meg arról 
a két személyrôl, akiknek a VBSK 
nôi felnôtt és utánpótlás csapata 
egyaránt nagyon sokat köszönhet: 
az edzô, Cseh Ferenc és a csapat 

segítôje, Pencz István. Az egyesület 
támogatása mellett, az ô kettôjük 
kitartó és áldozatos munkájuknak 
köszönhetô, hogy a nehézségek el-
lenére, a VBSK nôi kézilabdacsa-
patai még mindig komoly ellenfél-
nek számítanak a megyében. E-E

RAVECZKY ÜVEGES
88/470-254

Várpalota, Szent Anna patika mögött

Papp Péter kôfaragó
06 (30) 277-4487

Régi motorokat 100 ccm felett, 1974-es évjáratig vásárolnék. Romos állapotúak, alkat-
részek, oldalkocsik, motorosruházat, mo to ros köny vek is  érdekelnek.  70/514-8314

Magas a gázszámlája?

(70) 571-4356Váltson gáz-
szolgáltatót!

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

A VBSK UTÁNPÓTLÁSCSAPATA: CSEH FERENC, CSEH ANNA, TÓTH FANNI, TAMÁS DORINA, 
SKABLA DIÁNA, BENE ALEXANDRA, BACSÁRDI ZSÓFIA, ÜLNEK: LÁNG ORSOLYA, VÖRÖS ESZ-
TER, GÁBRIS SAROLTA, SURÁNYI LIVIA, SZIGETI CSILLA

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Márvány,
mészkő,

gránit
síremlékek kedvező áron!

Partner az ajtó- és ablakgyártásban

Bemutatóterem: Várpalota, Szent István út 13/A. Tel./fax: 88/787-918 Mobil: 30/360-2423
Nyitva: H–P: 8–15, www.klimablak.hu, e-mail: klimablak@chello.hu

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellenzô, szúnyogháló
és egyéb árnyékolók rendelése, szerelése rövid határidôvel!

Ingyenes felmérés és árajánlat
Gyártás egyedi méretben

Beépítés garanciával
Falazat helyreállítási munkálatok

Kômûvesmunka, gipszkartonozás
Párkányok, kiegészítôk, bukó és
nyíló ablak átalakítása, mûanyag

nyílászárók utólagos javítása-beállítása

Műanyag nyílászárók: gyári ár - 30%
                 típusú, fokozott hőszigetelésű 5, illetve 6 légkamrás profilból,

1.0 argon-gáztöltésű üveggel téves működésgátlóval, résszellőzővel,
leemelésgátlóval, 62 és 74 mm-es beépítési mélységgel!

Az akció 2009. február 15-ig érvényes!

Szolgáltatásaink:

Generali kispályás labdarúgó-bajnokság
Az A csoport állása
   Mérk. Gy. D. V. Gólk. Pont
 1. Ká-Káné 12 9 3 0 37:17 30
 2. Bad Boys 11 7 1 3 26:26 22
 3. Black Horses 10 6 0 4 46:30 18 
 4. Servus-Cóma 11 6 0 5 31:32 18
 5. JÁÉV 9 5 1 3 18:14 16
 6. Piranha 11 4 2 5 23:27 14
 7. Flamengó 11 4 0 7 22:26 12
 8. Légió 10 2 4 4 16:22 10
 9. Guriga 10 2 2 6 24:34 8
 10. Ôsi 10 1 1 8 20:34 4

A B csoport állása
   Mérk. Gy. D. V. Gólk. Pont
 1. Siroccó 9 8 0 1 36:13 24
 2. Klimablak 9 8 0 1 38:18 24
 3. Scholl 9 7 0 2 39:21 21
 4. Andreotti 8 4 1 3 28:18 13
 5. Black City 9 3 3 3 24:24 12
 6. IGYSC BP. 9 3 2 4 18:28 11
 7. San Síró 9 3 1 5 26:38 10
 8. Virtus FC. 9 2 2 5 15:31 8
 9. Eldorádó 9 2 0 7 23:38 6
 10. Labirintus 8 0 1 7 18:34 1




