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Január, február, itt a nyár, nem 
kell már a nagykabát – tartja a né
pi mondás. A tavasz biztos jele, 
hogy levágatták hajukat a lányok, 
s egyre lengébb a ruhájuk. Szabad 
perceinkben mind többet cseveré
szünk és csintalankodunk velük. S 
csak mennénk elôre, mindig csak 
elôre, nyugodtan, ha nem idegesí
tene bennünket holmi világválság 
és eladósodás. Mert nagy baj van, 
csôdbe jutott az ország. Nincs 
munka, nincs pénz, mindössze 
hatszáz forint van a pénztárcánk
ban, ilyenkor minden nagyon üres. 
Az utca is üres. Erôs böjti szél fúj, 
taszigál, lökdös, és nem tudom ho
va menjek, mit csináljak. 

Közben a rádió azt mondja: oda
fönt már megint elcsesztek valamit, 

reform, megszorítás kell. Közben 
meg a magyar elit 260 ezer forintos 
belépôvel bálozik az Operában.

Az óvodákban, iskolákban már 
hetek óta „áll a bál”. Nagy divat
juk van a készen kapható vagy 
kölcsönözhetô maskaráknak, de 
vannak intézmények, amelyekben 
csak házi készítésûben jelenhet
nek meg a gyerekek.

A farsang vagy karnevál idô
sza ka vízkereszttôl húshagyóked
dig tart. Hamvazószerdától indul a 
húsvétot megelôzô negyven napos 
nagyböjt idôszaka. A keresztény 
kul túrkör biztos pontja ugyanis 
a húsvét – azaz a tavaszi nap éj
egyen lôséget követô holdtölte utá
ni vasárnap –, mert ehhez igazodik 
a többi jeles nap, többek közt a 

farsang idôpontja is. Ettôl kezd
ve kell visszaszámolnunk negyven 
napot, így kapjuk meg a farsangi 
idôszak utolsó napját, hamvazó
szerda dátumát. A hamvazószerdát 
megelôzô néhány nap a farsang 
talán legmozgalmasabb periódusa. 
Ilyenkor rendezik a legtöbb bált, 
jelmezes vigasságot. Számos he
lyen már „kövércsütörtökön”, azaz 
a farsang vasárnapja elôtti hét de
rekán elkezdôdik a tánc, de a leg
zajosabb a húshagyókeddi, amely 
általában éjfélig tart. 

Téli ünnepeink ôsidôk óta egy
szerre szólnak halálról és feltá
madásról, a rend és a káosz örök 
párharcáról. Így volt ez a pogány 
idôkben is, a kereszténység terje
dése után pedig meglepô egységbe 

olvadtak össze a vallásos és a po
gány hagyományok.

A farsang mindenekelôtt a tél
temetés, a tavaszvárás ünnepe. A 
rémisztô maszkok, a hangoskodás, 
zajkeltés mind az ártó szellemek, 
a halál, a rossz, a hideg elûzésére 
szolgáltak.

Milyen jó is lenne egy igazi 
búfeledtetô mulatság, amely el
vinné gondjainkat, bajainkat. Az 
elôrejelzések szerint azonban cu
dar nagy válság közeleg. Nemso
kára EUválasztások lesznek, mi
közben oda jutottunk, hogy lassan 
már senkit sem érdekel a demok
rácia. Miközben a böjti szelek fúj
nak, és csak taszigálnak bennün
ket hol elôre, hol hátra.

BALASSA GELLÉRT

Jönnek, fújnak a böjti szelek
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Drótposta rovatunkba 
véleményüket várjuk 

sms-ben a 70/514-8314 
számon!

Ha végre megépül a már sokszor 
beígért a 8as elkerülô út, nyu
godt, csendes, tiszta levegôjû vá
rosban élhetünk. Kevesebb lesz 
a szemét is. Jó lenne! 30/405
5823
Nem lennénk kiszolgáltatva az 
oroszoknak gázügyben, ha meg
épült volna a hulladékégetô. 
30/5360077

Drótposta

Mikor épül meg az elkerülô szakasz?
Az elkerülô szakasz megépítésére 
bár már voltak korábbi idô pon tok, 
az építés idáig mégsem kezdôdött 
el. A találgatásokat megelôzendô 
– Németh Árpád pol gármester 
kez de ményezésére – tájékoztató 
fó  rumot tartott Gyulavári Endre, a 
Nemzeti Inf ra struktúra-fejlesztô 
Zrt. kép vi selôje. 

A várpalotai elkerülô megépíté
se az Európai Unió által támoga
tott projekteket tartalmazó 2007
es kormányrendeletben szere
pel. Ennek értelmében a projekt a 
2007tôl 2013ig tartó idôszakban 
megvalósításra kerül, többségében 
EUs támogatásból.

Az elkerülô szakasz várhatóan 
nyolc kilométer hosszon fog meg
épülni – mondta Gyulavári. A kiala
kítása kétszer két sávban fog tör
ténni, fizikai elválasztással fô út
ként, azaz 90 km/óra, illetve ahol 
többletköltséggel nem jár, ott 100 
km/óra sebességre lesz tervezve. 

A fôút kialakításának elôz mé nyei
hez tartozik, hogy a már évekkel 
ezelôtt elkezdôdött engedélyezési 
tervkészítés több ok miatt megsza
kadt. Miután a projekt átkerült a NIF 
Zrt.hez, az akkori nyomvonal felül
vizsgálatra került. Három új nyom
vonalváltozatot vizsgáltak meg ek

kor gazdasági és egyéb szempon
tok szerint. Többek között felülvizs
gálták a külön szintû csomópontok 
szükségességét, a közúti és vasúti 
fejlesztések összehangolását.

A tanulmányterv felülvizsgálata 
után az engedélyezési terv készí
tése következik, melynek a végén 
építési engedélyre beadható a terv. 
Majd az építési terv beadása után a 

kivitelezési terv készítése jöhet. Ez 
után kezdôdhet a kivitelezés. 

A tanulmányterv felülvizsgálata, 
a végleges nyomvonal eldöntése 
meg történt. Függôben maradt azon
ban a vasúti keresztezôdésekkel 
kapcsolatos probléma, ugyanis ké
szül már a Várpalotát érintô vasúti 
rész fejlesztési terve, azonban ez 
még nem kerül a 2007tôl 2013ig 
tartó idôszakban megvalósításra. 
Ettôl függetlenül az elkerülô ter
vét a jövôbeli fejlesztések figye
lembevételével kell elkészíteni. 

A minisztérium által jelen elfo
gadott terv két nagy csomóponttal 
rendelkezik, az inotai résznél és a 
Moltöltôállomásnál, valamint két 
vasúti mûtárggyal, ami a nyugati, 
ill. keleti oldalon található.

A további tervek elkészítése, a 
szakhatósági engedélyezések, a 
lehetséges régészeti vizsgálódások 
hónapokig is eltarthatnak. A je
lenlegi állás szerint 2010 harmadik 
negyedévében indulhat a projekt, 
2013 második negyedévében pedig 
befejezôdhet. A határidôk tartását 
azonban több kockázati tényezô is 
befolyásolja, így korántsem biztos, 
hogy 2013 nyarán már nem kell a 
balatoni torlódásoktól kettévágott 
város látványától tartanunk.  

BÁLINT ANGÉLA

Azt ígérik, 2013-bAn elkészül A várost elkerülô út

Nem zár be az Okin
Csökkenô foglalkoztatotti lét-
számmal, de tovább mûködik a 
várpalotai Okin Kft. A cég vezetôi 
igazodnak a piaci igényekhez, és 
mintegy másfél száz dolgozó fog-
lalkoztatását biztosítani tudják. 

Az Okin csoport egyes részeit a 
Phoenix Mecano Holding megvásá
rolta – tájékoztatta Wachter Ist
ván, az Okin ügyvezetô igazgató

ja Németh Árpád polgármestert. 
A szerzôdés értelmében az egész
ségügyi üzletágat az új tulajdonos 
nem vette át, így azt továbbra is 
az eredeti tulajdonos üzemelteti.

Az egészségügyi bútorok piacára 
kerülô termékek gyártása Várpalotá
ra kerül majd át Hajdúdorogról is. Ez 
a korábbi tervekhez képest azt je
lenti, hogy a piaci igényekhez iga
zodva, csökkenô foglalkoztatotti 

létszámmal ugyan, de az Okin Vár
palota Kft. termelôtevékenységét si
kerül egyelôre fenntartani. Elô re
láthatólag az üzem mintegy 150
165 munkatársnak továbbra is biz
tosítani tudja a foglalkoztatását.

Az egészségügyi üzletág, és ez 
által az Okin Várpalota Kft. hosszú 
távú fennmaradásához a lehetsé
ges jö vô beni tulajdonosokkal a tár
gyalások folyamatban vannak. B. A.

A Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Elfogadták a költségvetést
Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselô-testülete február 16-
án ült össze ez évben másodszor, 
és tárgyalta végig a mintegy 32 
napirendi pontot, közte a 2009-
es évi költségvetési koncepciót.

Hosszas tárgyalást követôen 11 
igen és 6 nem szavazattal elfoga
dásra került az ez évi városi költ
ségvetés a testületi ülés során. 
Várpalota Város Önkormányzatá
nak Képviselôtestülete 2008 no
vemberében tárgyalta és elfogad
ta az ez évi költségvetési koncep
ciót több mint 400 millió forintos 
hiánnyal, majd ennek csökkentése 
érdekében végzett módosításokat, 
felülvizsgálatokat, korrekciókat 
kö  ve tôen a költségvetési javaslat 
úgy alakult, hogy a tervezett hi
ány mintegy 113 millió forint. Ez 
az utóbbi idôk egyik legnehezebb 
és legfeszítettebb költségvetése, 
sokat kell azért dolgozni, hogy a 
tervezett bevételek megvalósul
janak – fogalmazott a megvitatás 
során Németh Árpád polgármes
ter. A költségvetési bevételek kö
zött szerepel jelentôs összegben 
értékesíthetô ingatlanok eladá
sából származó bevétel is, amely, 
Németh Árpád megfogalmazása 
szerint reális, hiszen van igény la

kóházépítésekre a városban. To
vábbá kifejtette, hogy, sajnos, a 
korábbi ciklusokban voltak olyan 
hibás önkormányzati lépések, 
amelyeknek a következményei ne
gatívan jelennek meg a költség
vetésben. A képviselôk részérôl 
kérdések, vélemények hangzottak 
el, többek között ismételten szó
ba került a Szindbád Kht.ra vo
natkozó költségvetési elôirányzat. 
Németh Árpád ez ügyben hangsú
lyozta, hogy a kultúrára áldozni 
kell a mostani nehezebb körülmé
nyek között is. 

A testületi ülés során a további
akban megjelent és bemutatkozott 
a képviselôk elôtt a Városi Nép
jóléti Gondozási Központ maga
sabb vezetôi álláshelyére pályázó 
két jelentkezô. A testület zárt ülé
sen végül a jelenlegi vezetô, Ádám 
Szilvia további megbízása mellett 
döntött.

Problémát okoz a város rászo
ruló idôseinek ellátása, hiszen a 
Fekete Gyémánt Idôsek Klubja és 
Gondozóháza, valamint az ápoló
otthon épületének állapota és az 
állami normatívák drasztikus csök
kentése miatt a két intézmény to
vábbi fenntartása meglehetôsen 
veszélyeztetetté vált, így erre 
megoldást kell keresnie a város

nak. Több lehetôség is adódik, 
egyike ezeknek, hogy az önkor
mányzat által Inotán megvásárolt 
épülô ingatlan adna otthont az in
tézményeknek. A testület jelenle
gi döntése szerint az idôsek kö
zött történô széles körû igényfel
mérésre, az építés banki finanszí
rozásának pontos feltérképezésére 
van szükség, melyre hozzávetôleg 
ez év júniusáig sor kerül, majd ezt 
követôen lenne lehetôség határoz
ni körültekintôbben a két intéz
mény jövôjérôl. 

A gazdasági válság realizálódá
sa következtében megnövekedett 
az igény a város adósságkezelési 
szolgáltatásának igénybevételére 
is, így a Városi Népjóléti Gondozási  
Központ  Családsegítô és Gyermek
jóléti Szolgálatánál tevékenykedô 
öt fô nem tudja megfelelôen el
látni a szolgáltatás teljesítését, 
szükség van egy különálló státus 
biztosítására adósságkezelôi mun
kakörben. A képviselôtestület jó
váhagyó döntést hozott az igényt 
illetôen.

Nem oldódott meg még végle
gesen a 3. számú felnôtt házior
vosi körzet ellátása, amely problé
ma 2008 decembere óta áll fenn, 
miután az akkor rendelô háziorvos 
ideiglenes mûködési engedélye le

járt. Jelenleg három orvos helyet
tesít, mely a betegek szempontjait 
tekintve nem szerencsés állapot. A 
testületi ülésen köszönetet mond
tak a helyettesítést vállaló három 
orvosnak.

A honvédség és a civil lakos
ság jó kapcsolatának egyik pél
dája a zászlóadományozás a város 
részérôl. A képviselôtestület min
den tagja megszavazta azt a kez
deményezést, hogy a város alaku
latzászlót adományozzon az MH 
Bakony Harckiképzô Központ ré
szére a haza iránti elkötelezettség, 
a város felé tanúsított kiemelkedô 
segítôkészség és a jó kapcsolat el
ismeréseként. 

Számos nehézséget okoznak a 
vá rosban a villamos hálózattal kap
csolatos problémák, melyeket a la
kossági bejelentések, panaszok is 
jeleznek. A nyílt testületi ülés vé
gén, a vegyes ügyek tárgyalásakor 
szintén elôkerült ez a problémakör, 
melyre Németh Árpád polgármester 
válaszként kifejtette, hogy az E.ON 
Zrt. monopóliumhelyzetben van, 
a város pedig kiszolgáltatott vele 
szemben, emellett nagyon nehéz a 
kommunikáció a szolgáltatóval. Az 
önkormányzat keresi a megfelelô 
megoldást a nehézségre.

GÁGó ANITA

Konzorcium a város fejlôdéséért
Városfejlesztési tervekrôl, a 
közeljövôben megvalósítandó 
be ruházásokról tájékoztatta Né-
meth Árpád polgármester a vár-
palotai vállalkozókat a február 
11-én tartott vállalkozói fóru-
mon.

A kezdeményezés célja az volt, 
hogy a város építôipari kivitele
zésben érdekelt vállalkozói meg
bízható forrásból tájékozódhas
sanak a városban megvalósítan
dó fejlesztési projektekrôl. – Óri
ási horderejû beruházásokról van 
szó, s mivel Várpalotán nincs ak

kora cég, amely egyedül vállalhat
ná a kivitelezést, összefogásra van 
szükség – mondta a polgármester. 

A tájékoztatás során szó esett a 
már megnyert pályázati keretekbôl 
megvalósítandó várfelújítási pro
jektrôl, amely önkormányzati ön
résszel együtt háromnegyed milli
árd forintnyi beruházást jelent; a 
mintegy 300 millió forintot jelentô 
panelprogram tervrôl, valamint a 
szociális városrehabilitációs pá
lyázat során megnyert 582,5 mil
lió forintnyi beruházásról, amely 
a Tésidomb városrész felújítási 
munkálatait foglalja magába. 

Említésre került a frissen meg
nyert pályázat, mely a Ringató 
bölcsôde teljes felújítására for
dítható, önkormányzati önrésszel 
együtt csaknem 88 millió forintos 
beruházást jelent. Valamint egy 
még folyamatban lévô pályázat 
megnyerése esetén megvalósítan
dó projekt, az emelt szintû járóbe
tegszakellátási központ kialakítá
sa. Ez a régi újkórház épületének a 
teljes átalakítását jelenti, 800 mil
lió forintnyi pénzösszeg felhaszná
lásával. 

A város érdeke, hogy az itt 
mûködô vállalkozások végezzék 

el a fent említett építési mun
kálatok kivitelezését – mond
ta Németh Árpád. Ezért a vál
lalkozások együttmûködésének 
lehetôségeként konzorcium kiala
kítására tett ajánlatot a város ve
zetése. A konzorciumok létrehozá
sának alapvetô jogi feltételeirôl 
ifj. dr. Harcos Gábor ügyvéd tájé
koztatta a jelen levô vállalkozókat.

A vállalkozók és az önkor
mányzat folyamatos és hasznos 
együttmûködése érdekében a vál
lalkozói fórum folytatásában álla
podtak meg a résztvevôk. 

BÁLINT ANGÉLA



[ 2009. február 26. ]4

A házassági bontóperrel kapcsolatos ismer
tetést ebben a cikkben befejezem. Természe
tesen, ha az olvasók részérôl igény jelentkez
ne, akkor ismét elôveszem ezt a témát. Most 
a házastársak közös tulajdonú ingatlanáról, a 
tulajdonközösség megszüntetésérôl szólnék. 
Bár a közös tulajdonú ingatlant nem kötelezô 
belevinni a házassági bontóperbe, hiszen nem 
egy kötelezô járulékos kérdésrôl van szó, mégis 
egyre gyakoribb az, hogy megegyezés hiányá
ban a felek valamelyike a közös tulajdonú in
gatlannal kapcsolatos tulajdonközösség meg
szüntetését is a bíróságtól kéri. Ez álláspon
tom szerint nem túl jó ötlet, mivel egyrészt 
errôl a bíróság csak a per legvégén dönt (így 
sokszor évek telnek el amíg a bíróság egyálta
lán foglalkozik vele), másrészt anyagilag sem 
járnak jól a felek, hiszen komoly költségvonza
ta is van (illeték, szakértôi díj, ügyvédi mun
kadíj stb.).

Nyilván vannak olyan esetek, amikor egyál
talán nem tudnak a felek megegyezni, így csak 
a bíróság tudja kimondani a döntô szót. A kö
zös tulajdon megszüntetésére több módon is 

sor kerülhet. Ha egyik fél sem akarja magának 
az ingatlant, akkor a legegyszerûbb, ha érté
kesítik közösen azt, az esetleges közös adós
ságokat kiegyenlítik és a megmaradt pénzt el
osztják. Ha az egyik fél szeretné magának az 
ingatlant, akkor meg kell váltania a másik fél 
tulajdonirészilletôségét. Ha a megváltási ár
ban a peres felek nem tudnak megállapodni, 
akkor a bíróság igazságügyi szakértôt rendel ki 
(akinek a díja akár több százezer forint is le
het), és a szakértô által meghatározott összeg 
lesz az irányadó. Ha mindkét fél szeretné meg
váltani az ingatlant, akkor az a döntô, hogy me
lyik tudja a bíróság elôtt a teljesítôképességét 
igazolni, magyarul a bíróság annak a félnek a 
tulajdonába adja az ingatlant, aki ki tudja fi
zetni a másikat. Szeretném hangsúlyozni, most 
csak a legegyszerûbb esetrôl van szó, amikor 
általában a felek 1/21/2ed részarányú tulaj
donát képezi az ingatlan, nincs szó különva
gyoni igényekrôl vagy a tulajdoni részarányok 
megváltoztatásáról. Ezekkel a témákkal terve
im szerint majd egy másik cikkben foglalkoz
nék részletesen.

A legrosszabb eset az, ha a felek egyike sem 
tudja kifizetni a másikat, nem tudják közösen 
eladni sem, mert ekkor a bíróságtól lehet kérni, 
hogy árverés útján szüntesse meg a tulajdon
közösséget. Ebben az esetben az árverési vevô 
lesz az új tulajdonos, és az árverésbôl befolyt 
pénzösszeg kerül elosztásra a felek között az 
esetleges közös adósságok levonása után. Ál
talában az árverés és a közös adósságok kifi
zetése után megmaradt pénz már egyik félnek 
sem elég arra, hogy új életet kezdjen. Fontos 
tudni, hogy ez esetben a végrehajtási költsé
gek is csak tetézik a felek gondjait, illetve a 
végrehajtás során nem biztos, hogy az ingat
lan a piaci áron kel el, hiszen a végrehajtónak 
lehetôsége van a forgalmi érték 70%áig levin
ni az ingatlan árát az árverésen. Tehát a tulaj
donközösség árverés útján való megszüntetése 
nagyon meggondolandó mindkét fél részérôl.

A következô cikkekben még mindig a család
jogi témáknál maradva a gyermekelhelyezés, 
gyermektartásdíj témákat veszem górcsô alá.

IFJ. DR. HARCOS GÁBOR üGYVÉD

Az ügyvéd válaszol

A házassági bontóper 5.

A magyar tarka szarvasmarha, 
vagy régebbi elnevezésével ma
gyar pirostarka egyike ôshonos, vé
dett háziállatainknak. Színe sárga
pirostarka. Élénk, jóindulatú állat. 
Átlagosan 607 kg élôtömegû, a te
hén 600700 kg, a bika 800 kg. A 
19. század elsô felében a kimon
dottan hústermelô marhának szá
mító magyar szürkemarha helyett 
igény jelentkezett egy elsôsorban 
tejtermelô szarvasmarhafajta iránt. 
A döntô fordulatot a dualizmus kora 
hozta, amikor fokozódott a keres
let a tej és a tejtermékek, és ezzel 
a korszerû, jobb termelôképességû, 
igényesebb fajták iránt. Ekkor még 
az állomány több mint 90%át tet
te ki a szürkemarha, amely részt 
vett a magyar tarka kialakításában. 

A magyar tarka szarvasmarha sok
féle ôsre visszavezethetô nagyfokú 

változékonyságából adódóan a két 
világháború közötti idôben világ

rekorder tejtermelô egyedek is ke
rültek ki a fajtából. 1942re rész
aránya már elérte a 83%ot. A II. 
világháborúban az állomány fe
le veszett oda. Egy 1950ben ho
zott rendelet szerint a magyar tar
kát kettôs hasznosítású fajtaként 
kell tenyészteni. A nemesítésre irá
nyuló keresztezések nem vezettek 
kielégítô erdeményre, bár kialakult 
egy fajtaváltozat, a negyedrészt 
jersey tejelô magyar tarka. Bebizo
nyosodott az is, hogy a magyar tar
ka húsmarhaként is kiváló eredmé
nyeket érhet el. Ám az 1972ben ki
hirdetett kormányprogram hatására 
a populáció létszáma erôsen lecsök
kent. Ma a szarvasmarhaállomány 
1820%a a magyar tarka.

SZABó-BÁTOR TAMÁS

Ôshonos háziállataink: 
a magyar tarka szarvasmarha

A mAgyAr tArkA ôshonos állAtunk, mégis csAk A múlt százAdrA vált elterjedt fAjtává
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Megkérdeztük...

Tovább tanul?

Horváth Tibor tanuló
A Fallerban tanulok informatikus
nak. Még csak 11. évfolyamos va
gyok, így  jövôre érint a tovább 
tanulás kérdése. Abban biztos va
gyok, hogy katonai iskolába je
lentkezem. Célom  a Nemzetvédel
mi Egyetem. A másik lehetôségem 
a szentendrei katonai iskola. 

Nagy Nikolett tanuló
10. évfolyamos vagyok a Faller 
Jenôben. Kollégista vagyok, Pest 
megyébôl, Bényérôl járok ide ta
nulni. Még nincs konkrét elképze
lésem, hogy hová menjek tovább
tanulni az érettségi után. Kétféle 
dolog érdekel. A stewardesskedés, 
vagy egy tánciskola Pesten.  

Virág Ramóna tanuló
Várpalotai vagyok, és Veszprém
ben vendéglátást tanulok. Érettségi 
után mindenképp külföldön szeret
nék szerencsét próbálni. Ha ott nem 
sikerül jó munkát találnom, akkor 
elgondolkodom ezen e kérdésen. De 
most egyelôre úgy gondolom, hogy 
nem célom a tovább tanulás. 

FOTó: RÉDLI JóZSEF

Szalagavató a Fallerban

A várpAlotAi fAller jenô szAkképzô iskolA és kollégium hét végzôs osztály diákjAinAk szAlAgAvAtó ünnepségére A gál gyulA városi 
sportcsArnokbAn került sor. fotó: rédli józsef

Fánksütés a tájházban
Kicsik és nagyok festhettek, 
varrhattak, ragaszthattak a vár-
palotai Fodor Sára Tájházban 
azon a kézmûves programon, 
amely elsô rendezvénye volt az 
alakuló várpalotai Tûzrôl pattan-
tak kézmûves céhnek.

Aki meglátogatta február 21én 
a Jókai utcai tájházat, a múlt emlé
kei között, de élô népi hangulatban 
találhatta magát. A szervezôk és a 

részt vevôk nagy része népviselet
ben jelent meg, kislányok gyönyörû 
blúzokban, szoknyákban, fiúk betyá
ros öltözékben szorgoskodtak a né
pi játszóházban, ahol a legkisebbek 
és a legnagyobbak is találtak elfog
laltságot maguknak. Koronafy Angéla 
viseletkészítô és Boros Erika fazekas, 
népijátékszakoktatók szervezésével 
és vezetésével a megjelent érdeklôdôk 
készíthettek többek között igazi bu
sóálarcot, hímzett kendôt, fából ké

szült medált. Kellemes fahéjasvaníli
ás illat szállt a levegôben, így éhesen 
sem maradtak a megjelentek, hiszen 
mindenkit megkínáltak a szervezôk a 
frissen sült fánkkal.

A kezdeményezés hosszabb tá
vú terve, hogy minden hónapban, 
az arra az idôszakra jellemzô nép
szokásokat felelevenítô játszó
ház kerül megrendezésre, elô adás
sal, táncházzal bôvítve, színe
seb bé téve a programot. G. A.

A soron következô civil fórumon 
a megjelent civil szervezetek 
képviselôi segítséget kaphattak 
az elôttük álló aktuális felada-
tok elvégzéséhez, és tájékozta-
tót hallgathattak meg a Gál Gyu-
la Sportcsarnok használatával 
kapcsolatban.

A fórum során Baloghné Bóna Esz
ter, a Várpalotai Kistérségi Vidékfej
lesztési Iroda vezetôje tájékoztatá
sából részletesen megismerhették a 
megjelentek az adózással kapcsola

tos kötelezettségeket, az adatlap ki
töltésének módját és a határidôket 
valamint az adó 1% igénylésének, 
felhasználásának menetét. 

A továbbiakban dr. Dobos Ta
más, a Várpalota és Kistérsége Ci
vilek Szövetsége ügyvivôje érte
sítette a résztvevôket arról, hogy 
elkészült a Civil Kalauz címû kiad
vány is, a jövôre vonatkozóan pe
dig elhangzott, hogy március hó
napban pályázatíró tréning kerül 
megrendezésre, amely az önkor
mányzat és az Nemzeti Civil Alap

program pályázatainak elkészíté
séhez fog segítséget nyújtani. 

Az elmúlt idôszakban hosszabb 
tárgyalás eredményeképpen szü
letett megegyezés a városi sport
központ kft.vé alakulása kérdésé
ben. A civil szervezeteket is érin
ti a téma, hiszen változott az a 
mód, ahogy a különbözô közössé
gek igénybe vehetik a sportcsar
nokot. Errôl adott tájékoztatást 
Szoboszlay István, a Palotasport 
Kft. ügyvezetô igazgatója a meg
jelent szervezetek képviselôinek.

Fórum a civileknek 
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A múlt pénzügyi visszásságai
Az elmúlt idôszak pénzügyi visz-
szásságait, melyek nem feltétle-
nül lopást vagy csalást jelente-
nek, inkább a szakértelem és 
felelôsség teljes hiányából adód-
tak, mára sikerült feltárnunk – 
mondta Németh Árpád polgár-
mester. Az alább említett minden 
egyes ügynek, melyekrôl a pol-
gármester beszélt, létezô bizo-
nyítékai vannak. 

A korábbi városvezetés sikertör
téneteként szokták emlegetni az 
ún. japán hitelt, melyet a város ma 
is fizet, ez a költségvetésbôl évi 
140160 millió forintnyi tételt je
lent (melynek felét az utóbbi évek
ben elengedték). A hitel egy ré
szét gázközmû beruházásra fordí
tották, amit – megmagyarázhatat
lan okok miatt – ingyen odaadtak a 
Kö gáz Rt.nek. Ez 1997es évi érté
kén 700 millió forint volt. Jelenleg 
a város önkormányzata perben áll az 
rt.vel. Ennek eredményeként sze
retnénk visszakapni a Kögáztól an
nak az ellenértékét, amit korábban 
ingyen kapott a várostól. A törté
net érdekessége, hogy a japán hitel 
szerzôdésben eredetileg benne volt, 
hogy az ebbôl megvalósított beruhá
zás csak önkormányzati tulajdonban 
lehet. Ez valamilyen módon mégis 
a Kögáz Rt. tulajdonába került, bár 
nincsen semmiféle okmány, amely 
az átadást bizonyítaná. A Kögáz így 
1012 éve használja mindenféle fi
zetség nélkül, a város pedig fizeti a 
hitelt. Érdekes sikertörténet, hogy 
egy városban végbement infrastruk
turális fejlesztés eredményeként fi
zetünk a semmiért.

A korábbi városvezetésnek hála 
a Megyeház sincs már önkormány
zati tulajdonban. 500 forintért 
vásárolta meg a Hit Gyülekezete, 

úgy, hogy az értékbecslés 2,5 mil
lió forintról szólt akkor, 1997/98
ban. Az akkori képviselôtestületi 
jegyzôkönyvek tanúsága szerint 
eredetileg ingyen akarták odaad
ni, ám mivel ez vagyonvesztés
nek minôsült volna, 500 forintért 
került a gyülekezet birtokába. A 
testületi ülésen elhangzott javas
latok szerint elôírták volna a fel
újítási kötelezettséget, ami az 
épület mûemlék jellegébôl adó
dóan amúgy is fennállt, a tízéves 
elidegenítési tilalmat, valamint 
azt, hogy a tíz év elteltével el
adás esetén az önkormányzatnak 
visszavásárlási joga legyen erede
ti áron. Ezek közül azonban sajná
latos és érthetetlen módon csak a 
tízéves elidegenítési tilalom került 
bele a szerzôdésbe. Mivel az ön
kormányzat részére nincs kikötve 
elôvásárlási jog, ezért mindenkép
pen szeretnénk a jelenlegi tulajdo
nosokkal megegyezni, hogy a Me
gyeház visszakerülhessen a város 
tulajdonába.

Nagy horderejû a buszpálya
ud  varról szóló történet. Az elô

deink kel kötött akkori megállapo
dás értelmében a cég privatizáció
ja után részvényekkel fizet majd 
a városnak. A probléma azonban 
ott kezdôdik, hogy a Volán társa
ságok privatizációjáról semmiféle 
törvény vagy jogszabály nem volt 
a szerzôdés megkötésekor. Az tör
tént tehát, hogy az 1992es érté
ken 58,5 millió forintot érô pálya
udvart ingyen odaadták a Bakony 
Volán Zrt.nek. A város – szinte 
természetszerûen – se pénzt, se 
részvényt nem kapott érte azóta 
sem. Ezért is fordultunk a tulaj
do nos Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.
hez, hogy érvényesíteni tudjuk az 
igé nyeinket: vagy a pénzt, vagy a 
területet vagy a részvényeket kér
jük. A történet pikantériája, hogy 
a Pétfürdô, Várpalota közti va
gyon osztozkodási perben a koráb bi 
városvezetés ezeket a nem létezô 
részvényeket is felajánlotta az el
szakadó városrésznek kárpótlásul.

Végül a Csopak Rt. nevéhez 
fûzôdô történések. Az önkormány
zati tulajdonú üzleteket annak ide
jén a Csopak Rt. bérelte a várostól. 

A várossal kötött szerzôdés értel
mében az rt. tíz évre bérbe kap
ta minimális négyzetméteráron az 
üzleteket, amit aztán a sokszoro
sáért ki is adott. A bérleti díjakból 
adódó árkülönbség, amit tíz éven 
át a Csopak Rt. tett zsebre, káro
sította a várost gazdaságilag. Ezt 
követte az a nagy ötlet, amely sok 
akkori palotai vállalkozót juttatott 
csôdbe. Az üzleteket licitre írták 
ki, mondván, aki a legtöbbet tud
ja fizetni, az bérelhesse. Mindezt 
tették arra hivatkozva, hogy így 
évi 2 millió forinttal magasabb a 
bérleti díj, ami a Táncsics utcáról 
beszedhetô. Feltéve, hogy valóban 
beszedhetô. Ez több ponton is el
hibázott elmélet, hiszen egy ön
kormányzat nem teheti meg, hogy 
a legtöbbet fizetônek kedvez, min
denféle profilhoz való kötöttség 
nélkül. Ennek köszönhetôen a Tán
csics utca hamar megtelt kínai üz
letekkel, akik annyira felverték az 
árakat, hogy az itteni vállalkozók 
nem tudtak versenyben maradni. 
Most a város sétálóutcáján óriási 
bérleti díjak mellett lehet üzletet 
bérelni, köszönhetôen egy korábbi 
önkormányzati rendeletnek. Javas
latot fogok tenni arra – mondta a 
polgármester –, hogy ezt a rende
letet, miszerint azé az üzlet, aki 
többet tud fizetni, változtassuk 
meg. Ezzel az elmélettel egy ön
kormányzat nem tud egészséges 
kereskedelmi politikát kialakítani. 
Ráadásul egyes esetekben a bérle
ti szerzôdéseket úgy kötötték meg 
a korábbi idôkben, hogy az önkor
mányzat lemondott a szerzôdés 
felbontásának jogáról. A jelenle
gi vezetés számára érthetetlen és 
megmagyarázhatatlan a korábbi 
vá rosvezetés óriási gazdasági irra
cionalitása.  BÁLINT ANGÉLA

A megyeházA épülete. Ötszáz forintnál Azért tÖbbet ért...

Fényképsorozatunk, amelyben  minden várpalotai általános iskola elsô 
osztályát bemutattuk, végetért. Szerettük volna, ha a Deák Istvánné  ál
tal irányított Képesség és Tehetségfejlesztô Magán Általános Iskola, 
Szakképzô Iskola, Gimnázium és Kollégium  általános iskolai elsô osz

tályos tanulóinak is megadatik ez a lehetôség. Szomorúan vettük tudo
másul, hogy többszöri kérésünkre sem engedélyezte azonban az iskola 
vezetôsége, hogy tanulói e soha vissza nem térô pillanatát megörökít
sük, s ez által örömet szerezzünk nekik, szüleiknek és ismerôseiknek.

Várpalotai elsô osztályos tanulók
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A polgármesteri kabinetiroda
A várpalotai önkormányzati iro-
dákat bemutató sorozatunk utol-
só részeként ismertetjük a pol-
gár mesteri kabinetirodát, te vé-
kenységi körüket. Kitûzött célja-
ikról, azok megvalósításának 
mód  jairól beszélt Pál Károly ka-
bi netvezetô.

– Kik a kabinetiroda tagjai?
– Várpalota Város Polgármes te ri 

Hivatalán belül azok a köz tiszt vi
se lôk a tagjai, akik a polgármester 
közvetlen irányítása alá tartoznak. 
A polgármesteri kabineten belül 
dolgozó tisztviselôk hatósági ügy
körbe tartozó ügyeket is intéznek. 

A kabinet létszáma a 85 fôs hi
vatalon belül összesen 10 fô, a 
létszámban benne foglaltatik a 
turisztikai irodában dolgozó két 
munkatárs is.

– Milyen feladatot hivatott ellát–
ni az iroda?

– A kabinet munkatársainak el
kötelezett célja a városvezetés és 
a képviselôtestület által kitûzött 
feladatokat végrehajtva, a város
ban élôk életminôségének javítá
sa, a város pozitív megítélésének 
megalapozása. 

A város jövôképe a kabinet szá
mára a következô: Várpalota a vá
ros ipari hagyományaira, a sikere
sen végrehajtott gazdasági szer
kezetváltására támaszkodva, va
lamint a megerôsödô szolgálta
tó szektorra építve magas arányú 

foglalkoztatást biztosító, sikeres 
kistérségi központ.

A város rendezett, magas szín
vonalú oktatási és szociális szol
gáltatásokat nyújt a város és a kis
térség lakói számára, a kulturá
lis és rekreációs létesítmények, a 
szolgáltató intézmények lehetôvé 
teszik a szabadidô kulturált és 
színvonalas eltöltését, a város kö
zösségi élete pezsgô, turisztikai 
szerepköre felértékelôdôben van.

– Milyen módon képzelik el a ter–
vezett célok megvalósítását?

– A kijelölt célok megvalósítá
sának érdekében a polgármesteri 
kabinet munkatársai a következô 
feladatokat látják el: 

Gazdaságfejlesztés, városmar
keting – kapcsolattartás a város 
ipari parkjaival, befektetôi tár
gyalások szervezése, és lebonyo
lítása, városbemutató anyagok 
elôkészítése, kiadványok és pre
zentációk megtartása, városarcu
lat gondozása. Befektetôi megál
lapodások elôkészítése és teljesí
tésének felügyelete.

Turisztikai szolgáltatásszervezés 
szakmai feladatok ellátása, ide
genforgalmi tájékoztatás és szol
gáltatások a turisztikai informáci
ós pont irodájában.

Várpalota nemzetközi kapcso
latainak szervezése, a testvérvá
rosi kapcsolatok építése és koor
dinálása, a TEMA (TransEuropean 
Municipality Association) nem

zetközi szervezet önkormányzati 
szintû feladatainak koordinációja.

A közoktatási intézmények jog
szerû mûködésének segítése, el
len ôrzése, szakmai döntések elô
ké  szítése, végrehajtása.

Szociális, egészségügyi és sze
gényügyi feladatok szervezése, 
esélyegyenlôségi koordináció.

Pályázati anyagok elôkészítése 
és pályázati menedzsment felada
tok ellátása a várost komplex mó
don érintô pályázatok esetében.

Ifjúsági, sport, civil kapcsolat
tartási feladatok, drogprevenciós 
feladatok ellátása az önkormány
zat felelôsségi körében, valamint 
nem utolsó sorban a polgármeste
ri és alpolgármesteri titkársági fel
adatok ellátása.

– A közeljövôben mely feladatok 
várnak megvalósításra?

A polgármesteri kabinet mun
katársai azért dolgoznak, hogy a 
városban lakók életminôsége ja
vuljon, hogy az emberek szívesen 
jöjjenek Várpalotára turistaként, 
a cégek munkalehetôségeket te
remtsenek az itt élô embereknek, 
fejlôdjön a város gazdasága.

– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– A feladatok közé tartozik a le

szakadó városrészek rehabilitációs 
pályázatának eredményes megva
lósítása, a városközpontfelújítási 
pályázat eredményes elôkészítése 
és megvalósítása. A polgármeste
ri hivatal komplex akadálymente
sítése, a településközpont megújí
tása. Várpalota – játékváros prog
ram folytatása. További vállala
tok betelepítése a lehetô legna
gyobb létszámú munkahely meg
teremtése érdekében, valamint a 
bérlakásprogram megvalósítása a 
városban élô és ide költözô fiata
lok lakáskörülményeinek minôségi 
javítása érdekében.

– Melyek az eddig elért eredmé–
nyek?

– Büszkék vagyunk a Várpalota 
játékvár megépítésére, a Játékvá
ros program elindítására, az újzé
landi AHI Roofing vállalat beruhá
zásának elôkészítésére, a cég eu
rópai gyártóközpontjának és diszt
ribúciós bázisának Várpalotára te
lepítésére.

BÁLINT A.

pál károly

K Ö Z L E M É N Y
a 2009/2010. tanévi óvodai és általános iskolai beíratások idejérôl és módjáról, 
a bölcsôdei felvételrôl.

Várpalota Város Önkormányzata értesíti a tisztelt szülôket, hogy az óvodás 
korúak, a tanköteles korba lépôk beíratása, valamint a bölcsôdei felvételi igény 
bejelentése a következô idôpontokban lesz:
2009. április 6-án (hétfô) 13–17 óráig, 2009. április 7-én (kedd) 8–17 
óráig, 2009. április 8-án (szerda) 8–13 óráig.

A gyermeket elsôsorban a körzetileg illetékes óvodába, iskolába kell beírat
ni. Az óvoda, iskola a körzetében lakó gyermekeket köteles felvenni. A másik 
óvoda, iskola körzetébôl jelentkezô gyermekeket a beíratás során az óvoda, is
kola várakozólistára veszi fel. A végleges felvételrôl az intézmény vezetôje dönt, 
a felvettek listájának közzétételérôl legkésôbb 2009.  május 15éig gondosko
dik.  Az óvodába a nevelési év (2009. szeptember 1–2010. augusztus 31.) fo
lyamán bármikor felvehetô a gyermek, ha a 3. életévét betöltötte, és a férôhely 
biztosítása érdekében a szülôk a beiratkozáskor igényüket bejelentették.  Je
lentkeznie kell annak a szülônek is, akinek a gyermeke óvodába nem jár, és a 

gyermek  a  2009. évben 5. életévét betölti, ugyanis „A gyermek – ha e törvény 
másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik élet évét be
tölti, a nevelési év kezdô napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni.” (1993. évi LXXIX. törvény a  közoktatásról  24. § (3) bekezdés). Az 
általános iskolába minden tanköteles korba lépô gyermeket be kell íratni, aki  
2009. május 31éig 6. életévét betöltötte. A szülôk kérésére és az óvoda, illet
ve a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján a gyermek tankötelessé válhat akkor 
is, ha a 6. életévét 2009. december 31éig tölti be. Az általános iskolai beíra
táshoz el kell vinni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és az óvoda vagy 
a nevelési tanácsadó szakvéleményét az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérésérôl. A fent megjelölt napokon jelezhetik a szülôk a 2009. évi bölcsôdei 
felvételi igényüket. A bölcsôdei ellátás a gyermek 20 hetes korától a 3. élet
évének betöltéséig igényelhetô. 
Kérjük a tisztelt szülôket, hogy a megadott idôben gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról a jelen közleményben foglaltak szerint.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyzô
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- a szépséges randevúra, ha a Dunántúl legszebb hölgye akarsz lenni, vagy ha 
a  címet szeretnéd elnyerni! 

szépség vagy egészség témában - és szeretettel hívunk mindenkit,
akit a kiállítás és a programok érdekelnek!

Jelentkezési határidő a szépségversenyre március 3., kiállítóként március 9.

Jelentkezz most –

Várjuk Önt is, ha kiállítani akar

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG
SZIGET

...ahol a szépség nem csak forma,
és az egészség nem csak óhaj...!

2009. március 21-22.

A szépség és egészség szigete lesz a Veszprém Aréna
Elsô alkalommal, de nem elôz mé-
nyek nélkül kerül megren de zésre 
A szépség és egészség szi gete el-
ne vezésû kiállítás, vá sár és prog-
ramsorozat a Veszprém Aré ná ban. 
A témáról Domokos Józsefet, a 
szervezô Szépország Ren dez vény-
iroda igaz gatóját kér dez tük.

– Milyen programsorozatra kerül 
sor március 21–22–én Veszprémben?  
Mit takar A szépség és egészség szi –
ge te címû elnevezés?

– A rendezvényünk mottója „…
ahol a szépség nem csak forma, és 
az egészség nem csak óhaj…..!”, 
amely érzékelteti a rendezvény kül
detését, vagyis a szépség, a kul túra, 
a fiatalság és az egészség harmó
niájának megôrzését. A rendezvény 
alapját a bemutatók és a vásárlással 
egybekötött kiállítások adják, ahol 
a látogatók megismerhetik a kiállí
tott és bemutatott szépségápolási 
és ipari, természetgyógyászati és 
reformtermékeket, valamint a leg
újabb egészségmegôrzô és szépség

ápolási trendeket és szolgáltatáso
kat. Mindeközben színes kulturális 
programok és showmûsorok zajla
nak két napon át. 

– Kik jelentkezhetnek a kiállításra 
és bemutatóra?

– A rendezvényen a különféle 
stan dokon van lehetôség a termé
kek bemutatására, kiállítására teljes 
körû szolgáltatással. Várjuk a szép
ségiparral, kozmetikumokkal, egész
ségmegôrzéssel foglalkozó cégek 
– szépségszalonok, fitness, egész
ség és wellnessközpontok, ter mé
szet gyógyászati, bio, gyógy és re
formtermékek, táplálékki egé szí tôk, 
kozmetikai eszközök és ter mé kek for
galmazói – jelentkezését a Dunántúl
ról, így Várpalotáról és környékérôl 
is, hiszen ez az alkalom kiváló 
lehetôség a számukra ahhoz, hogy új 
üzleti kapcsolatokra és a legújabb is
meretekre tegyenek szert a szépség 
és egészségápolás terén. Lehetôség 
van a kiállítás mellett reklámszolgál
tatás megrendelésére is, és belépôk 
vásárlására a cégek dolgozói részére. 

– Milyen módon tehetik meg a je– 
lent  kezést azok a cégek, amelyek–
nek felkeltette az érdeklôdését ez a 
lehetôség?

– A jelentkezési határidô márci
us 7e, emailben vagy telefonon, a 
megadott elérhetôségeken. A továb

biakban egy jelentkezési lapot kell 
majd kitölteni, amely tartalmazza a 
jelentkezô cégre vonatkozó részlete
ket és a részvételi szabályokat.

– A kiállítás mellett milyen kultu–
rális mûsorokat láthatnak majd az 
ideérkezôk?

– Sport, wellness és fitness
bemutatókat, sztárvendégek elô adá

sait élvezhetik a vendégek. Nagysza
bású program lesz a szépségverseny, 
amely során bemutatkoznak és ver
senyeznek Dunántúl legszebb höl
gyei a NyugatMagyarország Szépe, 
valamint a sármos férfiak a Mr. Sárm 
NyugatMagyarország címért, me
lyen értékes nyeremények tulajdono
sai lehetnek a gyôztes versenyzôk. 
Sztárvendégeink: szombaton Dávid 
Roland énekes és Pokrivtsák Móni
ka tvs személyiség, míg vasárnap a 
Rajkó zenekar. 

– A szépségversenyre is lehet még 
jelentkezni?

– Igen, március 3ig fogadunk 
még jelentkezést a megadott elér
he tôségeken. Bátorítjuk a fiúkat is!

– Hol kerül megrendezésre a prog–
ramsorozat?

 – A Veszprém Aréna, Magyaror
szág legújabb és legkorszerûbb ren
dezvénycsarnoka lesz az ottho na 
prog ramunknak. A szerény összegû 
napi jegy a kiállítások és a be
m u  tatók mellett a gálamûsorok 
meg tekintésére is jogosít. (x)



[ 2009. február 26. ] 9

Programajánlók, közérdekû információk
Egyéb

Jó SZERENCSÉT MûVELÔDÉSI KÖZPONT 
Várpalota, Honvéd u. 1. Nyitva tartás: 

Hétfô–szombat 8–20, vasárnap 14–20 
óráig Tel./fax: 88/472305, 472209

Február 27én 18.30kor Kísérletek Tesla 
transzformátorral – Sebe István, az ELTE 
negyedéves hallgatója rendhagyó fizika 
és kémiaórát tart.

Március 5. 19 órakor Nônapi operettgála a 
színházteremben

Március 12. 9.30 órától Honvédségi ala
kulatzászló átadása a MH Bakony 
Harckiképzô Központ részére

9.30 órától zenés felvonulás a Kossuth lak
tanyától a Hunyadi Mátyás térre

10  órától ünnepélyes zászlóátadás
10.45 órától Díszszakasz menetzenés be

mutatója fegyverfogásokkal
11.15 órától Karcos Murci matyó 

hagyományôrzôk bemutatója a Jó Sze
rencsét Mûvelôdési Központ színház
termében

KRúDY GYuLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Várpalota, Szent István u. 28. 

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

Március 3., 17  órakor Ismerjük meg Vaj
da Pétert, a TIT Veszprém Megyei Szer
vezetének névadóját. Elôadó: Szajp 
Istvánné, közremûködik: Zöld Istvánné

Március 10., 17  órakor Négy évszak – négy 
ember – négy kedvenc könyv címû soro
zat második estjén beszélgetés Csepin 
Péter hagyományôrzôvel, akinek ked
venc könyve: Komjáthy István: Mondák 

könyve. Beszélgetôtárs: Budai László 
könyvtárvezetô

INOTAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
VárpalotaInota, Radnóti u. 42. 

Könyvtár: Hétfô: 13.00–17.00 
Szerda: 11.00–17.00. 
Tel.: 88/475527

Mise, istentisztelet

KATOLIKuS
Várpalota, Nagyboldogasszonytemp lom 

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

Inota, falu, Szent Istvántemplom 
Mise vasárnaponként 11.30kor, minden 
pénteken szentségimádás.

Inota, Készenléti telep, Szent Családkápolna 
Szombaton 17 órakor szentmise.

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30kor
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Istentisztelet: minden vasárnap 8.45kor

EVANGÉLIKuS 
Várpalota, Thuri György tér 1. 

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

Két maréknyi lisztet elmorzso
lunk öklömnyi vajjal vagy zsírral. 
Három deka élesztôt langyos tej
ben megfuttatunk. Ezzel, pici só
val, egy egész tojással, másfél de
ci tejjel összegyúrjuk. Tiszta ru
hába kötjük, és rúdra akasztva 
beletesszük egy vödör állott víz
be. Ha megkel, a víz felveti a szí

nére. Lisztezett gyúrótáblán na
gyobb tojásnyi részekre vagdal
juk. Ezeket elnyújtjuk, lekvárt te
szünk a közepére, és kifliket for
mázunk belôlük. Durva kristálycu
korba mártogatjuk. Rögtön sütjük. 
Ha kisült, fahéjas cukorral meg
szórjuk.

Tipikus böjti eledel.

Recept(t)úra

Vízenkullogó

Neked, mint kívülállónak, mi a véleményed az intelligenciáról?

Ha a feleséged és az ügyvéded fuldokolna, és választanod kéne, 
étterembe mennél vagy moziba?

Két lökött beszélget: 
–  Te, én napról napra szórakozottabb vagyok. Tegnap a buszmeg-

állóban vettem észre, hogy nincsen rajtam alsógatya. 
–  Az semmi, én a munkahelyemen vettem észre, hogy egy fogkefe 

lóg ki a fejembôl. De nem is ez a félelmetes. 
– Hanem? 
– Hanem például egy medve.

Humorzsák

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

Engedje meg, hogy felhívjuk
figyelmét szolgáltatásainkra:
–  új és használt autók értékesítése, teljes körű ügyintézése 

(átírás, forgalomba helyezés, eredetvizsga)
autóbeszámítással

–  hitelügyintézés (Merkantil, UniCredit, Lombard) 
mi csak a legkedvezőbb hiteleket ajánljuk

– bizományos autók értékesítése tárolási díj nélkül
–  biztosítások kötése helyben 

(Allianz, Generali Providenzia, OTP Garancia)
– kiegészítők, extra felszerelések értékesítése
– gyors, rugalmas kiszolgálás

További ajánlatainkért, szolgáltatásaink igénybevételéért 
szeretettel várjuk Márkakereskedésünkben

Tekintse meg honlapunkat: 
www. meszarosauto.hu

Tradeorg Nyomda, Fûzfõgyártelep

FÕ TÁMOGATÓK: ,                     , BRAMAC KFT., KINIZSI BANK, BAKONYI ERÕMÛ ZRT.,
CONTINENTAL TEVES MAGYARORSZÁG KFT., ELEKTRONIKA 77 KFT., VEMÉV-SZER KFT.

TÁMOGATÓK: EURONICS, PRACTICAL KFT., BALLUFF ELEKTRONIKA KFT., VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT., VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, UPC MAGYARORSZÁG KFT.,
„TÁMASZ” IDÕSEK OTTHONA ÉS PANZIÓJA – BALATONFÛZFÕ, HUNGAROPHARMA ZRT., ANNA GRAND HOTEL KFT., DIEGO - VESZPRÉM, INTERSPORT - VESZPRÉM, VALEO AUTÓ-ELECTIC MAGYARORSZÁG KFT., SÁNTA ÉS TÁRSA KFT.,

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, SUZUKI PÁSZTI KFT., ÓVÁROS ÉTTEREM, HOTEL VESZPRÉM, BERILL REKLÁMSTÚDIÓ KFT., INFORNAX COMPUTER, PANNON – COMP KFT., KEBACK HUNGARY KFT., GOURMANDIA ÉTTEREM, NYOMDAKÉSZ KFT.,
TRADEORG KFT., GIZELLA HOTEL ÉS ÉTTEREM, FÉSZEK KISVENDÉGLÕ, REZGÕ KFT. – CSOPAK, XL BAU KFT., SKORPIÓ ÉTTEREM

MÉDIA TÁMOGATÓK: , VEHIR.HU, VESZPRÉMI 7NAP, VESZPRÉM TV, VESZPRÉMI EST, SÉD TV, FÜRED TV, RASZTER MÉDIA KFT., INDEX VESZPRÉM, KLUBRÁDIÓ, BALATON.HU ZRT

Információ: Pannon Várszínház Jegyiroda
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Telefon: 88/563-200, 30/396-33-98
e-mail: pannonjegy@infornax.hu  •  www.pannonvarszinhaz.hu

2009. március 1. vasárnap 18.00 

IRISCH DANCE EXPERIENCE
Ír sztepp show

2009. március 6. péntek 19.30

PICASSO VESZPRÉMBEN
- összmûvészeti dramolett -

2009. március 8. vasárnap 19.00
Parti Nagy Lajos / Eberhard Streul darabja nyomán/

A KELLÉKES
Fõszerepben: Kern András

A Vígszínház és az Orlai Produkciós Iroda közös elõadása

2009. március 10. kedd 19.00,

PETRUSKA LABOR
- Sztravinszkij: Petruska címû mûvének felhasználásával -

A Miskolci Nemzeti Színház Tánctagozatának elõadása

2009. március 13. péntek 19.00
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter

A PADLÁS
- musical -

2009. március 21. szombat 19.00

TÁNCDALFESZTIVÁL
- játék a 60-70-es évek slágereire -

Premier elõadás

2009. március 28. szombat 19.00

BUDAPEST KLEZMER BAND KONCERTJE

2009. március 29. vasárnap 17.00
Déry – Pós – Presser – Adamis

KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

- musical -

2009. március 30. hétfõ 19.30
F. G. Lorca

BERNARDA ALBA HÁZA
- játék egy részben -

Tradeorg Nyomda, Fûzfõgyártelep
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Tradeorg Nyomda, Fûzfõgyártelep

FÕ TÁMOGATÓK: ,                     , BRAMAC KFT., KINIZSI BANK, BAKONYI ERÕMÛ ZRT.,
CONTINENTAL TEVES MAGYARORSZÁG KFT., ELEKTRONIKA 77 KFT., VEMÉV-SZER KFT.

TÁMOGATÓK: EURONICS, PRACTICAL KFT., BALLUFF ELEKTRONIKA KFT., VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT., VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, UPC MAGYARORSZÁG KFT.,
„TÁMASZ” IDÕSEK OTTHONA ÉS PANZIÓJA – BALATONFÛZFÕ, HUNGAROPHARMA ZRT., ANNA GRAND HOTEL KFT., DIEGO - VESZPRÉM, INTERSPORT - VESZPRÉM, VALEO AUTÓ-ELECTIC MAGYARORSZÁG KFT., SÁNTA ÉS TÁRSA KFT.,

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET, SUZUKI PÁSZTI KFT., ÓVÁROS ÉTTEREM, HOTEL VESZPRÉM, BERILL REKLÁMSTÚDIÓ KFT., INFORNAX COMPUTER, PANNON – COMP KFT., KEBACK HUNGARY KFT., GOURMANDIA ÉTTEREM, NYOMDAKÉSZ KFT.,
TRADEORG KFT., GIZELLA HOTEL ÉS ÉTTEREM, FÉSZEK KISVENDÉGLÕ, REZGÕ KFT. – CSOPAK, XL BAU KFT., SKORPIÓ ÉTTEREM

MÉDIA TÁMOGATÓK: , VEHIR.HU, VESZPRÉMI 7NAP, VESZPRÉM TV, VESZPRÉMI EST, SÉD TV, FÜRED TV, RASZTER MÉDIA KFT., INDEX VESZPRÉM, KLUBRÁDIÓ, BALATON.HU ZRT

Információ: Pannon Várszínház Jegyiroda
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Telefon: 88/563-200, 30/396-33-98
e-mail: pannonjegy@infornax.hu  •  www.pannonvarszinhaz.hu

2009. március 1. vasárnap 18.00 

IRISCH DANCE EXPERIENCE
Ír sztepp show

2009. március 6. péntek 19.30

PICASSO VESZPRÉMBEN
- összmûvészeti dramolett -

2009. március 8. vasárnap 19.00
Parti Nagy Lajos / Eberhard Streul darabja nyomán/

A KELLÉKES
Fõszerepben: Kern András

A Vígszínház és az Orlai Produkciós Iroda közös elõadása

2009. március 10. kedd 19.00,

PETRUSKA LABOR
- Sztravinszkij: Petruska címû mûvének felhasználásával -

A Miskolci Nemzeti Színház Tánctagozatának elõadása

2009. március 13. péntek 19.00
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter

A PADLÁS
- musical -

2009. március 21. szombat 19.00

TÁNCDALFESZTIVÁL
- játék a 60-70-es évek slágereire -

Premier elõadás

2009. március 28. szombat 19.00

BUDAPEST KLEZMER BAND KONCERTJE

2009. március 29. vasárnap 17.00
Déry – Pós – Presser – Adamis

KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

- musical -

2009. március 30. hétfõ 19.30
F. G. Lorca

BERNARDA ALBA HÁZA
- játék egy részben -

További előadásaink:
Budapest Klezmer Band koncert, 

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Bernarda Alba Háza
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Palotai vállalkozók: Bátor Antal

A Bátor ABC neve valamennyi 
várpalotai lakosnak ismerôsen 
cseng. A helyi vállalkozókat be-
mutató sorozatunkban a Bátor 
Kft. ügyvezetô igazgatója, Bátor 
Antal beszélt a lassan 22 eszten-
deje mûködô vállalkozásának 
történetérôl.

– Mikor indult a vállalkozása?
– A vállalkozást nagyon ré

gen kezdtem, 1987 elején, amikor 
elôször zöld utat kaptak a magán
vállalkozások. Tizenkét munkatárs
sal kezdtem el a vállalkozást, akik 
közül heten még ma is velem dol
goznak.  

– Miért éppen az élelmiszer– 
kereskedelemre esett a választása?

– Gyerekkorom óta az élelmi
szerszakmát favorizáltam. Mindig 
kereskedô akartam lenni, csakis 
élelmiszerkereskedô. Így ezen a 
pályán mozogtam már a vállalko
zásom elôtt is. 

– Hogyan fejlôdött a vállalkozás 
az évek során?

– 1997tôl léptem át alkalmazott
ból vállalkozóvá a piaccsarnoki üzle
tekkel és a Kismezô lakótelepi ABC
vel, mely Elsô Magán ABC néven lett 
a városban ismert és kedvelt üzlet. 
1992ben megvásároltam a Munkás
szövetkezet által üzemeltetett Ár
pád utca 39. sz. alatti üzletet, mely 
Bátor ABC néven lett a város és kör
nyékének szívesen látogatott ABC
je. Következô nagyobb beruházás a 
péti munkásszállóból kialakított be
vásárlóközpont, mely a mai napig 

a pétiek és a környezô települések 
lakóinak fontos bevásárlási helye. 
1996tól a Tésidombi Bakony utcá
ban Bakony ABC néven mi üzemel
tetjük a korábban bútorboltként is 
funkcionáló üzletet. 2002ben szin
tén a Tésidombi Erdôdy Pálffy Ta
más utca végén lévô ABC áruház 
mûködtetését vettük át Erdôdy ABC 
néven. 2004ben megkezdôdött a 
volt Palota Szálló épületének tel
jes felújítása, melybôl bank, üzle
tek, irodák, lakások kerültek kiala
kításra. 2007ben a Jókai utcai tíz
emeletesekkel szemben megnyitot
tuk legújabb üzletünket, az Árpád 
ABCt. 1998ban változás történt, 
mert az Árpád utcai Bátor ABC és a 
péti bevásárlóközpont mûködtetését 
a POLS Kft. részére adtuk át.

– Hány fôvel dolgozik együtt 
ezekben az üzletekben?

– Összesen hetven fôvel dolgo
zunk. Ebben benne vannak a gya
korló tanulók is, akiknek igyek
szünk a szakmát megszerezve mun
kát is adni. 

– Hogyan befolyásolja a gazda sági 
recesszió a vállalkozás mû kö dé sét?

– A jelen gazdasági körülmé
nyek hatékony gazdálkodást írnak 
elô, úgy a létszám, mint az egyéb 
költségek terén, mert dinamikus 
forgalomnövekedésre valószínûleg 
nem számíthatunk. Ugyanakkor a 
költségek megállíthatatlanul nô
nek. Most legfontosabb célunk a 
tal pon maradás és munkatársaink 
megtartása.

– Mennyire tartja versenyképesnek 
üzleteit a multi cégekkel szemben?

– Igyekszünk a multikkal ver
senyképes árakat kialakítani, még 
ha nehéz is. De ha árban nem is 
mindig tudunk lépést tartani ve
lük, a minôségben, kiszolgálás
ban, a kereskedelmi szakmai szín
vonalban elôrébb vagyunk. Mi fog
lalkozunk a vásárlókkal, nálunk 
nem csak terméket talál a vevô, 
hanem eladót is, akihez fordulhat 
a kéréseivel. 

BÁLINT ANGÉLA
FOTó: RÉDLI JóZSEF

bátor AntAl

AHI Roofing Kft. is a New Zealand based multinational company a major player in roofing industry. 
For our European plant located in Várpalota we are looking for new colleagues for the position of

CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR
and 

CUSTOMER SERVICE ADMINISTRATOR
Our new team members will be involved  in establishing the Customer Service function.

CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR
Tasks:
•  Manage sales orders from Regional Sales Offices and from local customers in Czech Republic, 

Slovakia and Hungary
•	  Answer enquiries from Regional Sales Offices and local customers regarding stock, orders and other 
customer service issues

•	 Ensure customer data in SAP is entered accurately and is maintained so that it is up to date
•	  Liaise regularly with production and logistics departments to optimize customer service priorities with 
manufacturing priorities

•	  Communicate with Regional Sales Offices on department issues, changes, and procedural 
requirements

•	 Monitor continuously the creditworthiness of all customers
•	 Supervise customer service staff to achieve departmental objectives
•	 Receive, record and process complaints, ensure customer complaints are resolved quickly.
Requirements:
•	 Fluency both in written and spoken English
•	 5+ years experience in logistics, customer service, sound commercial background
•	 SAP knowledge is an advantage
•	 Strong customer orientation 
•	 Ability to work independently but also good team player 
•	 Logical way of thinking and accuracy in administration 
•	 Computer skills at user level

We offer:
•   International atmosphere
•   Working in a small, highly motivated team
•   Benefit from a manufacturing site in Hungary and at the same time integrated into a global company

If you would like to be part of our team and meet the requirements, please, send your CV to
AHI Roofing Kft. HR department, 8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14. or to the e-mail address: allas@ahiroofing.co.nz

CUSTOMER SERVICE ADMINISTRATOR
Tasks:
•	 Receive sales orders and enter them into the SAP system
•	 Send order acknowledgements and other documentation as required to the customers
•	 Administer requests from Regional Sales Offices for promotional materials 
•	 Record and process customer complaints
•	 Administer warranties.
Requirements:
•	 Fluency both in written and spoken English
•	 experience in customer service, commercial background
•	 SAP knowledge is an advantage
•	 Strong customer orientation 
•	 Logical way of thinking and accuracy in administration 
•	 Computer skills at user level
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Sokan úgy gondoljuk, hogy 
semmi probléma nincsen a hal
lásunkkal, és észre sem vesszük, 
hogy a világ szépen, lassan el
csöndesedik körülöttünk. A leg
többször családtagjaink, baráta
ink figyelmeztetnek bennünket, 
olykor csak célzás szintjén, néha 
pedig konkrét tanácsokat adva. 
Amennyiben önnel is elôfordult 
már, hogy egy családi beszélge
tés hevében a gyermekei a fejé
hez vágták, hogy: „Te sosem hal
lod meg, amit mondok!”, akkor 
valóban el kell gondolkodnia. 
Rosszabb esetben a hallássé
rült ember visszahúzódóvá vál
hat, nem mozdul ki otthonról és 
megszakítja a legtöbb kapcsola
tát a külvilággal. A magányosan 
töltött idô pedig az életünk elfe
csérelt része, hiszen ezeket a na
pokat, heteket tölthetnénk bará
taink,  családunk,  ismerôseink 
kö rében is. Annak, akinek hal
lásproblémái vannak, pontosan 

tudja, hogy mennyire kellemet
len az, amikor nem ért meg min
den egyes szót. A mindenna
pok tevékenységei egyszerûnek 
és rutinszerûnek tûnhetnek szá
munkra, pedig ha belegondo
lunk, ha nem is minket, de akár 
idôsebb szüleinket egy egyszerû 
bevásárlás is szorongással tölt
heti el, hiszen ha nem hallják 
meg a különbözô hangokat, a 
beszédet, akkor nehezebb szá
mukra megérteni a környeze
tet és megértetni magukat. Ha 
változtatni szeretnénk ezeken a 
problémákon, és szeretnénk is
mét mosolyogni vagy másokat 
mosolyogni látni, akkor úgy gon
doljuk, hogy azonnali és hatásos 
megoldást a közvetlen lakóhe
lyünkön nem is találhatunk, pe
dig az egészségünk megôrzése, 
ezen belül hallásunk állapotának 
javítása az elsôk között van és 
a gyógyulás lehetôsége helyben 
elérhetô.

A legjobb befektetés az egészség
Hiszen nem kell sokat áldoznunk rá, mégis egy életen át megtérül

Amikor a körülöttünk lévô környezet figyelmeztet bennünket egy-
egy hibánkra, mindannyian lépni akarunk és arra törekszünk, hogy 
a jövôben elkerüljük a félreértéseket, tévesztéseket. Akinek rossz 
a hallása ráadásul sokkal többször fut bele egy-egy félreértés mi-
atti tévesztésbe, és úgy érzi, hogy ezzel együtt kell élnie. Pedig 
ma már a hallásgondozás sem jár több befektetéssel, mint a szem-
üveg viselése, és általa megvalósíthatunk egy egészségesebb, biz-
tosabb és szebb jövôt. Ön hogyan viselkedne, ha azt venné észre, 
hogy nem érti meg azt, amit beszélgetôpartnere mond önnek? Vic-
cesen elsiklik a dolog fölött, esetleg kellemetlennek, netán tragi-
kusnak érzi?

A legtermészetesebb dolognak 
az tûnik, hogy amiért megdolgo
zunk, amit megtakarítunk, az biz
tonságot jelent nekünk és a csa
ládunknak, sokszor eszünkbe sem 
jut, hogy bármikor betegek le
hetünk. A legjobb befektetés az 
egészség, hiszen nem kell sokat 
áldoznunk rá, mégis egy életen 
át megtérül. Gondoljon bele ab
ba, hogy mi történne akkor, ha 
a rossz hallása miatt munkakört 
vagy munkahelyet kellene változ
tatnia! Senki sem szeretné, ha 
egy egyébként könnyen orvosol
ható problémája akadályt jelen
tene számára a mindennapokban. 

Természetesen tehetünk az 
ellen, hogy ilyen helyzetbe ke
rüljünk. Amennyiben mi észlel
tünk már saját magunkon ha
sonló problémákat, vagy akár 
édesapánk, édesanyánk került 

hasonló helyzetbe, ne késleked
jünk, és tegyük meg az elsô lé
pést, hiszen minél tovább ha
lasztgatjuk a hallásveszteséget 
orvosoló megoldást, annál nehe
zebben tudunk majd visszaszok
ni a valódi hangokhoz és élmé
nyekhez. Éppen ezért kell már 
idôben orvoshoz fordulnunk, és 
a hallásveszteségünktôl függôen 
egy biztos, örökké megtérülô és 
kényelmes megoldásra találnunk.

Amennyiben nehezen ér-
ti meg a beszélgetôpartnerét, 
nem tud családtagjaival együtt 
tévézni, mert túl hangosan hall-
gatja azt, vagy úgy érzi, hogy 
munkájában nem tud maximáli-
san helyt állni az esetleges hal-
lásromlása miatt, jöjjön el hoz-
zánk és fedezze fel ön is a lát-
hatatlanság adta szabadságot.

(x)
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új sorozat indult a könyvtárban
Négy évszak, négy ember, négy 
kedvenc könyv címmel új soroza-
tot indított a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár, melynek elsô állomá-
saként Németh Árpád polgár-
mesterrel beszélgetett Budai 
László – a könyvár vezetôje – 
kedvenc könyvérôl, mely George 
Orwell: 1984 címû regénye.

Budai László köszöntôjében 
hangsúlyozta, a sorozat célja 
elsôsorban az, hogy a könyv és 
olvasáskultúrát igyekezzenek a 
megfelelô pozícióba emelni, mai 
rohanó világunkban világítsanak 
rá az olvasás szépségre, mely az 
utóbbi években háttérbe szorult. 
A sorozatot eredetileg 12 beszél
getésre tervezték, amennyiben 
érdeklôdés mutatkozik rá, akkor a 
jövô évben is folytatni kívánják a 
rendezvényt. 

Németh Árpád kiemelte, meg
tiszteltetés számára, hogy elsô le
het ebben a nagyszerû sorozatban. 
Arra a kérdésre, hogy miért éppen 
Orwell regényét választotta, a pol

gármester úr így felelt: „Aki sokat 
olvas, aki szeret olvasni, annak 
nagyon nehéz feladat kiválaszta
nia a számára leginkább kedves, a 
kedvenc könyvet. Nekem is renge

teg kedvenc könyvem van, de az 
1984 mégis kiemelkedik a többi 
közül. Mindig is érdekelt a dikta
túrák természetrajza, a tömegma
nipulációnak a lélektana, techni
kája. Ebben a regényben zseniáli

san le van írva ezek megvalósítá
sa, az, hogy milyen sokféle módon 
lehet befolyásolni az embereket, 
milyen egyszerûen lehet elhitet
ni a társadalommal – akár egy na

pon belül – egyegy dolog teljes 
ellenkezôjét is.” 

Németh Árpád elmondta, Orwell 
1948ban íródott regénye nem 
csak egy egyszerû utópia a hábo
rú utáni idôkbôl, hanem a megva

lósult diktatúráknak egy szatirikus 
ábrázolása is. A beszélgetés rész
letekbe menôen elemezte a könyv 
keletkezésének hátterét, a regény 
felépítését, fôhôsének jellemét, 
valamint azt is, hogy milyen üze
nete, milyen mondanivalója lehet 
a könyvnek a 21. században, pár
huzamot vonva a diktatúrák rend
szerében felülálló személyek és a 
mai terrorszervezetek között. 

Az est befejeztével Budai László 
moderátor lehetôséget biztosított 
a közönségnek, hogy kérdéseket 
tegyenek fel a polgármester úrhoz, 
vagy csak egyszerûen reflektálja
nak az elhangzottakra. A könyvtár 
dolgozói ízléses bemutatót rendez
tek az íróról, felhasználva minden 
olyan anyagot, amely a könyvtár
ban megtalálható róla. A sorozat 
március 10én folytatódik, amikor 
Csepin Péter fog beszélni kedvenc 
olvasmányáról, amely Komjáthy 
István: Mondák könyve címû al
kotása. 

PóCSIK ANDRÁS
FOTó: RÉDLI JóZSEF

budAi lászló németh árpádot fAggAttA kedvenc kÖnyvérôl

Könyvbemutató
Széki Patka László 60 vers címû 
posz tumusz kötetét mutatták be 
a városi könyvtárban.

A rendezvény kezdetekor Kilián 
László – a veszprémi Mûvészetek 
Háza igazgatóhelyettese, a költô 
barátja – elmondta, egy bemu
tató sorozat utolsó állomásaként 
érkezett Várpalotára (Veszprém, 
Pápa, Balatonfüred, Ajka és Ta
polca után) a tavalyi évben el
hunyt költô posztumusz kötetének 
könyvbemutatója. Kilián László 
gondos szervezômunkával vette ki 
a részét a kötet megjelenésébôl, 
mellyel nem csak tisztelegni akar
nak Széki Patka László emléke 
elôtt, hanem teljesíteni kívánják 
végakaratát is. Hiszen a költô – 
alkotóereje teljében – nem sok
kal több mint másfél évvel ezelôtt 
még azt tervezte, hogy hatvana

dik születésnapjára adja ki új ver
seskötetét. 

Kilián László azt is hangsúlyoz
ta, a költô kötôdött Várpalotához, 
s ennek  alátámasztására két pél
dát is felhozott: nyolc éven ke
resztül volt zsûrielnöke a Krúdy 
Gyula Városi Könyvtár által kiírt 
fiatal, környékbeli költôk számára 
meghirdetett költészeti verseny
nek, de jól példázza ezt a várpa
lotai grafikushoz, Mészáros Imré
hez fûzôdô bensôséges viszonya 
is. A grafikusmûvész számtalan 
kiállításának volt a megnyitója, 
valamint a Vár Ucca Mûhely iro
dalmi folyóiratban is róla írt ta
nulmányt, de több versét – köztük 
a legutolsót is – hozzá címezte. 
A kötet tavaly decemberben ma
gánszemélyek támogatásával je
lent meg. 

PóCSIK A.

Eredményes évet zártak
A Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubja a közelmúltban tartotta 
éves beszámoló és ve ze tô ség vá-
lasztó közgyûlését Várpalotán, a 
Helyôrségi Klubban. 

A klub a 2008as évben ered
ményes munkát végzett a kato
nai hagyományápolás területén 
– kezdte meg éves beszámoló
ját Dobszai József elnök a veszp
rémi Bakony Táncegyüttes látvá
nyos megnyitómûsora után, majd 
részletesen kifejtette az elmúlt év 
programjait. Sokrétû segítséget 
nyújtottak a várpalotai lôtéren ta
lálható emlékmû felújításához, az 
év során a város három iskolájá
ban szerveztek hazafias honvédel
mi vetélkedôt, azonfelül a klub 
csapata eredményesen vett részt 
különbözô,  Székesfehérváron és 
Várpalotán jubileumi alkalmakból 
megrendezett versenyeken. Moz

galmas napot szer veztek Szent 
Borbála emléknapján, és a klub 
Várpalota város ünnepi rendezvé
nyein is viszonylag nagy számban 
képviseltette ma gát.

A tagok aktív közremûködésével 
zajló közgyûlés során a további
akban megválasztották a héttagú 
vezetôséget, az elnök újabb négy 
évre ismét Dobszai József lett. 
Kiemelkedô munkájáért kilenc tag 
részesült tárgyjutalomban.

A közgyûlésen megjelent Deák 
Istvánné országgyûlési képviselô, 
Bebesi István, a Bakony Volán 
Zrt. vezérigazgatója, a megyei 
közgyûlés tagja, Gyapay Zoltán, 
Öskü község polgármestere, Ipacs 
József nyugállományú ezredes, a 
BEOSZ ügyvezetô elnöke, valamint 
Mészáros József alezredes, az MH 
BHK törzsfônöke, parancsnokhe
lyettese.

G. A.
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Könnyûzenei lexikon

Drakkon
1990. Ekkor döntöttek úgy a Démon együttes Nyéki Zoltán éne

kes távozása után hátramaradt tagjai (Balogh Attila – basszus
gitár, Garai Tibor – szólógitár, Eszes Imre – dob), hogy átalakul
nak, és létrehozzák a Drakkont. Hozzájuk szegôdött a tehetséges 
Debreczy Zoltán szólógitáros, énekes, akit nem egy zenekar pró
bált magához csábítani. A névváltoztatás a zenei stílusban is vál
tozást jelentett. A Démon preheavy metál vonalát trash metál
ra igazították. Ez városunkban akkor még unikális zenei stílusnak 
számított a helyi zenekarok körében. 1991 derekán kitartó munka 
eredményeképpen a budapesti Fekete Lyuk stúdióban sikerült fel
venni két számot (Sabotage, Wild war) Nagy Feró segítségének 
köszönhetôen. Az utóbbi számhoz klip is készült, amelyet a Magyar 
Televízió többször is leadott. 

Egyévnyi munka, zúzás következett, amely után felvették az 
elsô nagylemez anyagát Szegeden, amely felvétel az akkori me
nedzserrel együtt leúszott a Tiszán. A nagylemezen szerepelt pél
dául a már jól ismert Sabotage, Wild war, no meg a I hate the fat 
man is.

A csalódás után új erôket mobilizáltak, s ismét lejutott a 
Drakkon a szegedi stúdióba, de ekkor már másik menedzserrel és 
tíz új számmal. Ez a hanganyag kazettán jelent meg Pictures né
ven 1992ben. 

Természetesen koncertezés a környéken, nyertes Ki Mit Tud?
ok, tehetségkutatók. A Drakkon számai hallhatta a nagyérdemû a 
Petôfi rádió Garázs címû zenei mûsorában is.

Amilyen gyorsan jöttek a sikerek, ugyanolyan gyorsan jött a 
végkifejlet is. A személyes ellentétek következtében a zenekar 
1993 egyik hideg téli napján feloszlott.

Kevés olyan együttes volt Várpalotán és a környéken, amely 
ilyen hirtelen ilyen magasra jutott, és elôsegítette a trash metál 
hazai elterjedését.

Tagok
Balogh Attila – basszusgitár 
Garai Tibor – szólógitár 
Eszes Imre – dob
Debreczy Zoltán – szólógitár, ének

Minden héten megújuló
álláskeresési

újsággal
vár a

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

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

Térjen be hozzánk, 
és kellemes környezetben 

lapozza át az aktuális 
álláslehetőségeket vagy 

böngésszen az INTERNETen!  
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Ingatlan
86 nmes családi ház sürgôsen eladó Pétfürdôn 

az iskolával szemben. 70/5714356
Várpalotán városközpontban 48 nmes 2 szo

bás felújított lakás téglaépületben eladó. 
20/2216546

Eladó 1068 nm panorámás telek, Iár: 420 000 
Ft. Uitt 1400 nm gyümölcsös, bekerített, 
panorámás telek. Iár: 730 000 Ft. 20/363
4188

Kétszobás távfûtéses lakás eladó a Fekete Gyé
mánt u. 3. alatt. 70/2638486, 20/559
2934

Pétfürdôn a Liszt F. u.ban 71 nmes 1. em.i 
1+2 szobás étkezôs, erkélyes lakás azonnal 
beköltözhetô állapotban eladó. Uitt garázs 
eladó. 30/3225118, 30/3901481

Eladó Várpalotán garázs a Tésidombon. Vil
lany van, aknás. 70/3845326

Eladó Várpalotán a Rákóczi úton 53 nmes 2. 
emeleti 2 szobás lakás. Tehermentes, csen
des lépcsôház. 30/8629616

Pétfürdôn egyszobás, nem konyhabelépôs la
kás azonnal költözhetôen eladó a Polyák 
ABC fölött. 30/3781512

Várpalotán a Rákóczi úton hômennyiségmérôs 
1. emeleti garzon lakás eladó. Ár: 4,5 M Ft. 
30/4748855, 20/8209794

Baglyasban lakóház gyümölcsössel eladó. Ui. 
Loncsosban családi ház üzlethelyiséggel 
eladó. Érd: 30/6245455.

Kiadó
Várpalotán a Tésidombon a Tábormezô u.

ban március 1jétôl garázs kiadó. 20/325
8986

Albérlet kiadó két fônek. 30/6245455

Állást kínál
Középfokú nyelvvizsgára felkészítô francia

nyelvtanárt keresek. 30/3341267
Szeretne javítani anyagi helyzetén? Csak önön 

múlik. Kérjen további információt honla
punkon, a www.jovedelemepites.ws cí
men.

Állást keres
B kategóriás jogosítvánnyal munkát keresek. 

Minden megoldás érdekel. 20/3661143

Jármû
Ford Sierra eladó, motorikusan is megbízható. 

UI.tt eladó 4 éves, C5ös Citroen kitûnô 
ál lapotú. Érd.: 20/9238012, 20/827
5846

Négysebességes 80 ccm Simson jó állapot
ban eladó. Iár: 53 000 Ft. 20/5906740, 
88/474737

Áron alul kitûnô állapotban 50 ccmes Yamaha 
YOC robogó eladó. Érd.: 70/7037275 vagy 
Várpalota,Vasvári P. u. 1/D

Aprilia Classic 125 ccm 2010. 07ig mûszakival, 
eladó. 2000es kiadású! Ár: 370 000 Ft. 
20/5906740

Eladó 2002es Renault Laguna 1,9 DCI, 2010
ig mûszaki vizsgával. 30/6204513

Vegyes
Régi paraszti, katonai ruházatot, felszerelési 

tárgyakat vásárolnék. Bútorzat is érdekel. 
Tel.: 70/5148314

Szántóföldet, rétet, legelôt vásárolnék Ber hi
da, ôsi, Papkeszi, Sóly, Hajmáskér környé
kén. Tel.: 20/2912649

Eladó 4 lapos villanytûzhely (beépíthetô, sav
álló) 13 000 Ft, ágyszivacsok 90x200x9 
cm, 2000 Ft/db, és forgókosaras De Longhi 
fritôz 5000 Ft. Tel.: 70/4235520

Pannónia motorkerékpárokhoz keresek Bakony 
Mûvekben gyártott gyújtásosokat, kapcso
lókat, lámpákat, tekercseket, megszakító
kat, egyéb más alkatrészt. Tel.: 20/442
7303

Katonai mikádó,  vattakabát krossz bukósisak, 
bôrdzseki, színes tv (Orion) eladó. Tel.: 
20/5919873

Sharp GX17 vodafonos telefonkártyával, tar
tozékokkal eladó. 20/4748286, 20/3111
519

Világháborús sisakokat (rozsdásakat is) légó
sisakot, bajonetteket, felszerelési tárgya
kat keresek megvételre. 70/2242256

Ingyen elvihetô mûködôképes 200 literes Lehel 
hûtôszekrény. 70/5634786

Fagyasztószekrény 120 les eladó 13 000 Ft, 
és ágyszivacsok  90x200x9 cm,    2100 Ft/
db. Tel.: 70/4235520

Fahasítógép eladó, bérbe adó. 70/3305429
Szônyegpadló, PVC és laminált padló lerakását 

vállalom. 20/5805810
Bojlerek vízkôtelenítése, hôtárolós kályhák, 

villanytûzhelyek javítása, elektromos rend
szerek szerelése és karbantartása. Közüle
teknek is. Ifj Konta László 30/7346882

Apróhirdetések Szolgáltatói katalógus

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

nyílászáró- és parkettadiszkont
Veszprém, Viola u. 2.

30/864-5608
parkettaveszprem@gmail.com

zsÓfi Virágai
Tel.: 20-4150-263

Várpalota, Újlaki u. 8/A (OTP mellett)

Víz-gáz-fÛtés tervezése, szerelése
Tel.: 20/955-1166

www.lagunaszerelvenybolt.hu

Háztartási gépek javítása

Baksa György  
háztartásigép-szerelô, 

klímaszerelô és forgalmazó.

06 (30) 9469-985

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!

(február 1–március 31-ig!)

Egyet fizet, 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!

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.

György Zoltán 
árufuvarozó

06 (30) 9595-739

Papp Péter kőfaragó
Tel.: 30/277-4487

Márvány,
mészkő,

gránit
síremlékek kedvező áron!

PaPír-, írószer-, nyomtatványbolt 

várpalotán a szolgáltatóházban
Rövid határidőre vállalunk: bélyegzőkészítést, fénymásolást

Nyomtatványok, író-, irodaszerek, pénztárgépszalagok nagy választékban
H–P: 9–12, 13–17, Szo: 9–12

tel./fax: 88/372-894

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
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Köztes átmenetek
Hanganyaggal és látvánnyal ér-
zelemre és értelemre egyaránt 
hat az a rendhagyó drogkiállítás, 
amely Várpalotán, a Nagy Gyula 
Galériában került megrendezés-
re. A programról Hay Éva, a kiál-
lítás rendezôje és Dénes Zol-
tánné, a várpalotai Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálat ve-
zetôje adott információt lapunk-
nak.

2001 februárjában a budapes
ti Magyar Természettudományi 
Mú zeumban állt össze elôször a 
Köz tes átmenetek címû drogkiál
lítás, Hay Éva ötlete, gondolata 
nyomán, mûvészek valamint tisz
ta életû szenvedélybetegek köz re
mû ködésével. Ezután indult útjára 
határokon belül és kívül a prog
ram, mely február közepére érke
zett el Várpalotára.

A kiállítás egyáltalán nem 
mond  ható hagyományosnak. Nar
ra tív módszerrel készült, vagyis 

nem igazságtételeket, végsô ál
talánosításokat közvetít a dro
gokkal kapcsolatos problémákról, 
hanem az életszerûséget viszi a 
résztvevôk elé, konkrét szituáci
ókról, húsvér emberekrôl beszél a 
szakemberkísérô, aki párbeszédet 
kezdeményez és moderálja a mint
egy kétórás programot.

Várpalotára a helyi Kábítószer
ügyi Egyeztetô Fórum, valamint a 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szol
gálat szervezésében érkezett meg 
a kiállítás, és látogathatták meg a 
helyi 14 éves kor feletti középisko
lások és érdeklôdô felnôttek. A vá
rosban a drogprevenció területén 
dolgozó szakemberek munkájához 
a jövôre nézve is segítség a kiál
lítás, hiszen a szervezôktôl olyan 
értékelést kaptak, amely az el
hangzott beszélgetésekbôl leszûrt 
információk alapján, a legfonto
sabb problémákat érintve iránymu
tatóul szolgál számukra. 

G. A.

Vetô kiütéssel nyert

Jótékonysági gála

Vetô Gábor a VBSK bokszoló
ja elsô profi mérkôzésén kiütés
sel nyert a második menetben az 

örmény Artur Hambardzumyan el
len. A négymenetes mérkôzésre a 
németországi BadenBadenban ke
rült sor február 21én. A hírügy
nökségi jelentések szerint a fiatal 
magyar tehetség a második me
netben teljesen felôrölte ellen
felét, és sima gyôzelmet aratott. 
Hambardzumyan végig alárendelt 
szerepet játszott, Vetô harciassá
ga és ütôereje ellen nem talált el
lenszert. 

Vetô következô mérkôzésére már  
cius 21én egy sokkal látványo
sabb környezetben, Stuttgartban 
kerül sor, ahol a fômérkôzésen a 
nehézsúlyú Vitalij Klicsko Juan 
Carlos Gomezzal csap össze.

A várpalotai Queen Dance tánccsoport 2009. március 15én 17 órai 
kezdettel a Gál Gyula Városi Sportközpontban jótékonysági gálát rendez. 
A belépô 1000 Ft, mely egyben tombola is. A bevételt a horvátországi Eu
rópabajnokságon való részvételre  fordítják.

Német minôségi
laminált padlók

57 990 Ft-tól
I. osztályú 

szalagparketták

11 mm-es parafapadló
13 490 Ft helyett 6590 Ft-ért

már 4590 Ft/m2-tôl

10 év gyártói garanciával

Acél biztonsági
bejárati ajtó

12+1 pontos zárral

BEÉPÍTÉSSEL

MABISZ
minôsítéssel

Fehér ésbarna
színben

6 mm-es/31-es 1290 Ft/m2-tôl
7 mm-es/31-es 1590 Ft/m2-tôl
8 mm-es/31-es 1990 Ft/m2-tôl

SZEGÉLYLÉC, HABFÓLIA FÉLÁRON

Beltéri ajtók
óriási

választékban!
Fa

17 400 Ft-tól

Dekorfóliás
23 990 Ft-tól

CPL fóliás
47 990 Ft-tól

Mûanyag
harmonikaajtó
9500 Ft/m2-tól




