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Mögöttünk a bivaly éve (a kínai 
horoszkóp szerint). Előttünk egy 
új esztendő, amelyről fogalmunk 
sincs, mit hoz. Mert a valóság oly-
kor felülmúlja a képzeletet.

Régóta panaszoljuk már, hogy az 
óév nem váltotta be a reményein-
ket, az újban csak egy kicsit bízunk, 
mert már sokszor pofára estünk. Vi-
szont sejtjük, hogy aligha lesz jobb. 
Miközben a legtitkosabb álmainkat 
arról szövögetjük, hogy talán most 
következik be a várva várt csoda. 
Kimondani babonából sem merjük, 
de azért sem, hogy a környezetünk-
ben ne nézzenek furcsán ránk. Hin-
ni talán még tudnánk a megújulás-
ban, csak éppen nem merünk. Hogy 
kisebb legyen a csalódás. 

Csak sejtem, hogy most valami 
szépet szeretnének hallani tőlem, 

valami reménykeltőt. Hogy nem 
hiába vártuk ki sokan vidám han-
gulatban, jókedvű mulatozással a 
2009-ről 2010-re virradó éjszakát. 
Tovább morzsolgatjuk a napokat, 
ki-ki a maga stílusában és ritmu-
sában, mást úgysem tehetünk. Ez 
az élet rendje. De ügyeljünk a mi-
nőségre és az értékekre, ragadjuk 
meg a lehetőségeket, a jó mellett 
ne menjünk el behunyt szemmel. 
Segítsünk egymásnak, osztozzunk 
a búban és bajban csakúgy, mint 
a szerencsében, vegyük észre, ha 
valaki szorgalmas, igyekvő, törek-
szik többet nyújtani a szürke át-
lagnál. Egzotikus virágokra úgy-
sem telik, inkább apró örömökből 
kössünk bokrétát magunknak, sze-
retteinknek és a környezetünkben 
élőknek. Mindazoknak, akik megér-

demlik. Mert ezt megtehetjük. Ak-
kor is, ha a többi, a pénz, a jólét, 
a gazdagság, a gondtalanabb hét-
köznapok... nem rajtunk múlnak. 
Sajnos, még mindig nem csak raj-
tunk. Vagy egyre kevésbé. Ugye, 
mondanom sem kell, hogy nem lesz 
könnyű? Igaz, mi már azon lepőd-
nénk meg, ha itt minden simán és 
gördülékenyen haladna. 

A Tigris éve mindannyiunk szá-
mára esélyt teremt. Nekünk a lap-
készítés reménnyel teli vállalko-
zás. Igen, a helyi lap készítése 
egy közösség bizakodását jelenti. 
Aki képzeletben vagy valós szerke-
zetekkel betűt farag, ólomba sza-
vakat önt, sorokat zár oldalakba, 
gondolatait fejezetekbe fegyelme-
zi, az hinni akar a láthatatlanban, 
és bízni az eljövendőben. Szemben 

az idővel. Lapunk harmadik évfo-
lyamát indítjuk útjára. Az ember 
hinni akar, mert múlandósága elle-
nében ez a legtöbb, amit tehet. A 
nyomtatás szövegből épített való-
ság, jelképekkel marasztaló múlt és 
hívogató jövő. Nyomat, a bennünk 
lelhető jónak nyoma a papíros fe-
hér szövetén. Tükör, melyben má-
sok tisztábban látják arcunkat. Ön-
arckép mások szemével. A lap ön-
nön tiszteletünk és az ismeretlen 
előtti alázat. Az írás, a lap remény, 
a folytatás reménye.

Az új esztendő új esély. Hogy 
a következő decemberben, amikor 
ismét elérkezik a számadás ideje, 
nyugodt, megbékélt szívvel, mo-
solyogva nézhessünk vissza. És 
egymás szemébe.

Balassa Gellért

esztendő a tigris jegyében
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Idegenforgalmi 
központ épül

Várpalota Város Önkormányza-
ta tárgyalásokba kezdett több 
beruházóval a városközpontban 
megvalósítandó idegenforgalmi 
szolgáltatóközpont felépítésé-
ről, amely egyaránt rendelkezik 
a korszerű szolgáltatói kultúra 
minden vonzó elemével, és meg-
felelő mennyiségű reprezentatív 
szálláshelyet tud biztosítani az 
idelátogató vendégek számára.

A tárgyalássorozat eredménye-
ként egy székesfehérvári turisztikai 
projektek fejlesztésével is foglal-
kozó cég irányításával kialakításra 
került olyan vár közeli komplexum 
terve, amely az országos építésze-
ti tervtanács, valamint az összes 
érintett szakhatóság is elfogadott. 

Az előkészítői munka során a 
tárgyalások kezdetén még előre 
nem látható és időközben kibonta-
kozó pénzügyi, finanszírozási vál-
ság, nehezen leküzdhető akadályt 
jelentett és visszavetette a tárgya-
lásokat. Miután a gazdasági prog-
nózisok a mostani évre már javuló 
tendenciákat jeleznek, lehetővé vált 
a munka folytatása a beruházás ér-
dekében. Az idegenforgalmi és vá-

rosközponti szolgáltatóközponttal 
és szálloda-beruházással kapcsola-
tos tényekről a beruházást tervező 
cég üzletág-igazgatója tájékoztat-
ta a képviselő-testületet és a város 
lakosságát. A projektszervező kép-
viselője hangsúlyozta: Minden te-
kintetben betartják azokat a terv-
tanácsi iránymutatásokat, amelyek 
szerint az új épület építészetileg 
csakis összehangolt ill. alárendelt 
szerepet játszhat a vár mellett. 
Számítanak a helyi vállalkozói kör 
együttműködésére, hiszen a léte-
sítményben kiemelt színvonalú ét-
terem és konferenciaterem mellett 
uszoda és egészségügyi-wellness 
szolgáltatás, egyéb üzletek, vala-
mint turisztikai iroda is helyet kap 
a mintegy 70 szállodai szobán kí-
vül. Az új létesítmények működé-
sét az önkormányzat helyi üzemel-
tetők fenntartásában tervezi meg-
valósítani.

A képviselő-testület határoza-
tának értelmében a közeljövőben 
lakossági fórum keretében sor kerül 
a lakosság tájékoztatására, vala-
mint közvetlenül értesíteni fogják 
a helyi vállalkozókat is a számukra 
megnyíló üzleti lehetőségekről.

Az új létesítmények működését Az önkormányzAt helyi üzemeltetők fenntArtásábAn 
tervezi megvAlósítAni

Megzsarolták 
a közüzemi kft.-t

Decemberben az országos média 
is hírül adta, hogy a Készenlé-
ti lakótelepen harminc házban 
hűlt ki a radiátor és szünetelt a 
melegvíz-szolgáltatás több órán 
keresztül, a lakók pedig úgy 
tudták, azért kapcsolták ki a fű-
tést, mert a Várpalotai Közüze-
mi Kft. 18 millió forinttal tarto-
zik a szolgáltató erőmű tulajdo-
nosának. Mi is az igazság?

A decemberi rendkívüli tes-
tületi ülésen a napirendi pon-
tok tárgyalása után adott tájé-
koztatást az ügyről Németh Ár-
pád polgármester és Jákli Tiva-
dar képviselő, a közüzemi kft. 
felügyelőbizottságának elnöke. 

A Vas-In Kft. és a Várpalotai 
Közüzemi Kft. között szerződés áll 
fenn, amely szerint a Készenléti 
lakótelep fűtését a közüzemi kft. 
szolgáltatja, szedi be a díjat, a fű-
téshez szükséges hőmennyiséget 
a magáncégtől vásárolja. A ma-
gáncég ez év november 30-i kelte-
zéssel küldött a híradásokban sze-
replő 18 helyett hétmillió forint 
összegű számlát, amely azonban 
nem kifizethető státusúnak mi-
nősült, mivel nem készült jegyző-
könyv a hőmennyiségmérők leol-

vasásáról, így hiányzott a teljesí-
tési igazolás. A szerződés szerint 
a leolvasásnak egyébként is a két 
cég képviselőjével közösen kellett 
volna megtörténnie. 

A közüzemi így nem fizetett, 
a Vas-In Kft. pedig önhatalmúlag 
kikapcsolta a Készenléti lakóte-
lep fűtését. Önkényesen, hiszen 
a két kft. közötti szerződés sze-
rint erre semmilyen módon nincs 
joga, az rendkívüli felmondásra 
ad lehetőséget, másrészt a fűtés 
közszolgáltatás, és a magáncég 
a kikapcsolással ezt veszélyez-
tette. A Vas-In Kft. tehát tulaj-
donképpen megzsarolta a köz-
üzemi kft.-t azzal, hogy lekap-
csolta a fűtést. A közüzemi per-
sze nem vállalhatta fel, hogy a 
lakosság számára ne működjön a 
fűtésszolgáltatás, ezért a Vas-In 
Kft. által követelt összeget azon-
nal átutalta, aznap leolvasták a 
hőmennyiséget is, és ekkor még 
az is kiderült, hogy a magáncég 
többet olvasott le és számlázott 
ki, hozzávetőleg kétmillió forint-
tal, vagyis még tudatos túlszám-
lázás is történt. A közüzemi kft. 
ügyvezetője természetesen el 
fog járni a magáncéggel szemben 
az ügyben.

Köszönjük a Fekete Gyémánt vezetőinek és a szakácsoknak a karácsonyi menüt. 
Ezáltal meghittebbé tették az ünnepünket. Halászlé, túrós csusza, töltött ká-
poszta került a mi asztalunkra is. 30/423-7061

amikor leesett a hó, a mellékutakról sok helyen úgy olvadt csak le, mert nem 
takarították. Régebben az egész városban járt a hókotró. 20/775-2188

Mit csinálnak a gyerekekkel az iskolákban? A szülő részéről már nem elég az el-
lenőrzés, kikérdezés, tanítani is kell(ene) az anyagot? 30/651-4103

Drótposta
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évzáró testületi ülés
a 2009. év utolsó képviselő-tes-
tületi ülésére december 17-én 
került sor, amelyen többek kö-
zött elhangzottak a következő 
évi díjak, tarifák és önkormány-
zati támogatási összegek válto-
zásai, beszámolók, illetve több, 
fejlesztésre irányuló pályázatra 
való jelentkezés. 

Fokozatosan csökken az állami 
részvétel az önkormányzat felada-
tainak finanszírozásában, norma-
tívák kerülnek összevonásra, csök-
kentésre, illetve megszüntetésre, 
az önkormányzat pedig nem tudja 
pótolni a hiányzó összegeket. Ezért 
a testületi ülésen több olyan dön-
tés is született, amely díjemelése-
ket és támogatási összegek csök-
kentését tartalmazza. A Bakony 
Volán Zrt. javaslata alapján 2010. 
január 1-jétől a helyi autóbusz-
közlekedés tarifái átlagosan 4,9%-
kal emelkednek, a Bakonykarszt 
Zrt. vízi közmű szolgáltatási díjaira 
vonatkozóan az ivóvízszolgáltatási 
díj 3 forinttal, a csatornán elveze-

tett szennyvíz díja pedig 10 forint-
tal nő. Nagyobb díjemelésre kerül 
sor a Várpalotai Közüzemi Kft.-nél, 
hiszen erőteljesen megnövekedtek 
a költségek, melynek oka elsősor-
ban a hulladék elszállításának kö-
telezettsége. A lakossági hulladék 
ürítésenkénti szállítási díja 351 fo-
rintra emelkedik, azonban lehető-
ség válik egy, a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló edényt is igé-
nyelni, ekkor az ürítés a két edény-
re vonatkozóan 336 forint lesz. 

Abból a célból, hogy továbbra is 
fenntartható legyen a gyermekvál-
lalás, valamint a fiatal házasok el-
ső lakáshoz jutásának támogatása, 
az erre biztosított keretek összegét 
csökkentette a képviselő-testület, 
a helyi lakásfenntartási támogatás 
nagyságát pedig nem változtatta. 
A munkahelyteremtést elősegítve 
a képviselők egy várpalotai egyé-
ni vállalkozót vissza nem térítendő 
támogatásban részesítettek. 

Az ülés során a képviselő-tes-
tület elhatározta, hogy részt vesz 
a Szociális és Munkaügyi Miniszté-

rium által meghirdetett Téli-tava-
szi közmunkaprogram című pályá-
zaton, mely által lehetőség lesz a 
munkanélküliek téli hónapokban 
való foglalkoztatására. Az önkor-
mányzat pályázati partnerként je-
lentkezik egy, a fiatalok közigaz-
gatással, politikával való megis-
mertetésére irányuló nemzetközi 
projektre, továbbá hosszabb távú 
előrelépésre válhat lehetőség az 
önkormányzat informatikai fejlesz-
tése terén egy újabb nemzetközi 
pályázat eredményeképpen.

Dr. Tóth Ildikó szakértő, a 
Palotahosp Kft. működéséről szó-
ló beszámolója közben hangzott 
el, hogy központi megvonások mi-
att vannak változások a laborató-
rium működésében. A működtető 
FutureLAB Hungary Kft. központi 
finanszírozása jelentős mértékben 
csökkent, ezért át kellett szervez-
niük az ellátást, csökkenteni az el-
végzett vizsgálatokat. Ezek követ-
keztében komoly várólista alakult 
ki, és Veszprémből kell időpontot 
kérni az ellátásra.

Átmenetileg megoldódott a 
megüresedett 1. számú gyermekor-
vosi praxis további működtetése. A 
2010. januári hónapban helyettesí-
téssel még megoldja a General Me-
dicina Kft., majd február 1-től fél 
évre közreműködői szerződést köt 
az önkormányzat a helyettesítésre 
dr. Aschenbrenner Zsuzsanna móri 
gyermekorvossal. 

A testületi ülés során Bándli 
Gyula, a Palotakonzult Kft. ügyve-
zetője beszámolt a cég eddigi si-
keres tevékenységéről. Az április-
ban meghozott határozat szerint a 
kft.-ét december 31-vel megszün-
teti a testület, jelen határozattal 
azonban a megszüntetés időpont-
jának és módjának meghatározását 
a februári testületi ülés idejére vál-
toztatták, mivel még szükséges bi-
zonyos feladatok rendezése, módo-
sítása. Az ülés során határozat szü-
letett arról, hogy az önkormányzat 
Várpalotai Városbiztonság Szolgál-
tató Kft. cégnéven városi térfigye-
lő- és jelzőrendszert működtető 
gazdasági társaságot alapít. GÁGó

a nyolcas főút elkerülő szakasza 
az év végén, a 8. számú főút gya-
logátkelőhelyén történt sajnála-
tos baleset újra felveti a kérdést 
a lakosok körében: mikor csök-
kenhet a 8-as út hatalmas for-
galma, és vajon megépül-e a főút 
Várpalotát elkerülő szakasza? 
Borbás tamás közlekedésigazga-
tási és energiaügyi ügyintézőtől 
érdeklődtünk a témában.

– Mikorra várható a nyolcas út 
elkerülő szakaszának megépülése?

– Az engedélyezési tervek elké-
szültek, leadásra kerültek a Nemze-
ti Közlekedési Hatóságnak, amely 
lefolytatja az engedélyezési el-
járást. Ez jelenleg van folyamat-
ban. Legutóbb olyan információt 
kaptunk, hogy a környezetvédelmi 
hatóság mostani formájában nem 
tudja elfogadni a tervet, mert e 
szerint a hulladéklerakó telep egy 
részén menne keresztül az útsza-

kasz. Elég régóta húzódik már az 
elkerülő ügye, korábban is felme-
rültek akadályok, de önkormányza-
tunk nem tudja befolyásolni alaku-
lásukat, ez egy teljes mértékben 
állami beruházás.

– Tudna időpontot mondani az 
elkészülésre vonatkozóan?

–  Ha új tervet kell készíteni, 
akkor jelentősen kitolódhat az idő-
pont, de ha a környezetvédelmi ha-
tóság mégis megadja a szakhatósá-
gi hozzájárulást, akkor – a legopti-
mistább becslések szerint – 2011 
végén, 2012 elején kezdődhet el a 
tényleges munka. 2013-ig minden-
képpen meg kellene indulnia, mert 
esetleg veszélybe kerülhet az uni-
ós támogatás is. Az önkormányzat 
csak szakhatóságként vesz részt az 
eljárásban. Hozzájárulást kellett 
adnunk, szükséges volt helyi köz-
útkezelői nyilatkozat, illetőleg a 
településrendezési terv módosítá-

sa, amely folyamatban van. Ennek 
költségeit a lebonyolító Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. állja. 
A nyolcason való gyalogos átke-
lés nehézségére a végleges megol-
dást az elkerülő út jelentené, akkor 
csökkenhetne nagymértékben a vá-
roson átmenő forgalom.

– Mit tehet még az önkormány-
zat, hogy ne legyenek balesetek?

– A nyolcas út tulajdonosa, ke-
zelője a Veszprém Megyei Állami 
Közútkezelő Kht. Már többször fel-
hívtuk a figyelmüket, hogy a főút 
e szakasza balesetveszélyes, leg-
utóbb november végén. Pályázni 
mi is próbáltunk, tavalyelőtt nyert 
is az önkormányzat, és prizmák let-
tek telepítve a gyalogátkelőhely-
hez, de, esős időben nem nagyon 
észlelhetők.  A tavalyi baleset után 
tárgyalásokat folytattunk a Magyar 
Közút Kht.-val. Arra hivatkoztak, 
nem rendelkeznek önálló pénzügyi 

kerettel, hanem a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központból 
(KKK) kapják a finanszírozást.

– Az önkormányzat megnyert 
egy pályázatot jelzőlámpás gyalog-
átkelőhely megvalósítására is.

– A 2008. évben pályáztunk, 
és nyertünk. Akkor úgy tűnt, hogy 
2009-ben megvalósulhat a jelző-
lámpás gyalogátkelőhely a Bánya-
bekötő úti csomópontban. 2009. 
májusában értesített minket a 
KKK, hogy nincs meg az összeg, így 
2009-ben nem tudják a támogatást 
megadni, a megnyert pályázat el-
lenére sem. Az utolsó információ 
szerint 2010-ben kaphatjuk meg a 
támogatást. A megvalósítás nem a 
mi hatáskörünk. Az önkormányzat 
csak társfinanszírozó, a támogatást 
pedig a koordinációs központ ad-
ja. Mi megtesszük, hogy jelezzük 
a problémákat, de a siker igazából 
nem rajtunk múlik.  G. a.
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élt huszonnégy évet
1957. február 14-én tartóztat-
ták le. első fokon szervezkedés 
vezetése vádjával életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélték. ezt ké-
sőbb halálos ítéletre súlyosbítot-
ták. 1958. január 2-án kivégez-
ték. Berta József 24 évet élt.

A múltra tisztelettel tekintve, 
a hősök véráldozatát megbecsül-
ve gyűltek össze az újév második 
napján a Várpalotai ’56-os Klub és 
a Palotai Turul Társaság tagjai Berta 
József Szent Imre utcai emléktáb-
lája előtt. Emlékezni, melléállni és 
tisztelegni – ezzel a céllal tartottak 
megemlékezést a szeles januári na-
pon a résztvevők, és mondott beszé-
det Schmidt Ferenc, a klub alelnöke. 
A mártír fájdalmas életrajza Németh 
Erik, a Palotai Turul Társaság tagja 
tolmácsolásában hangzott el, majd 
koszorúkat helyeztek el a táblánál.

Berta József Veszprémben szü-
letett, az 1956-os forradalom láng-
ja éppen Várpalotán érte, hiszen itt 
teljesített sorkatonai szolgálatot. 
Lelkesen kapcsolódott a forradalmi 
eseményekbe, mindannyiunk szebb 
és szabadabb jövőjéért.  A felkelők 
barikádokat építettek, majd meg-
támadtak több, Hajmáskér felől ér-
kező szovjet gépkocsioszlopot. A 
harcot követően Berta visszatért 
laktanyájába, ahol fegyvert és lő-
szert követelt, sikertelenül. Ké-
sőbb tagja lett a nemzetőrségnek, 
részt vett az ÁVH-sok felkutatásá-
ban is. A forradalmat követő meg-
torlás idején letartóztatták, majd 
egy év múlva kivégezték. 1996-ban 
Berta József tiszteletére emléktáb-
lát avattak Várpalotán, amely előtt 
a kortársak, és a későbbi nemzedék 
néhány tagja rendszeresen megem-
lékezik.

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu 
és a www.varpalotai.hu oldalon.

az ügyvéd válaszol

a büntetési nemek 3.
Folytatjuk a büntetési nemekről szó-

ló írásunkat. Legutóbb a szabadságvesz-
tés büntetésnél hagytuk abba. A szabad-
ságvesztés mint büntetési nem talán a leg-
nagyobb jelentőségű szankció hazánkban. 
Manapság, amikor a bv-intézetek maximá-
lis kapacitással működnek, sőt túlzsúfol-
tak, üdvös lenne megpróbálni meghono-
sítani egyéb, más országokban már bevált 
alternatív szankciókat is a szabadságvesz-
tés helyett, illetve mellett. Ez sajnos ná-
lunk még nem a legtökéletesebben való-
sult meg.

A szabadságvesztés, a szabadság el-
vesztése talán a legnagyobb büntetés a 
bűncselekmények elkövetői számára, még-
is sok esetben a hosszú időre kiszabott 
szabadságvesztés sem jelent visszatar-
tó erőt a bűnelkövetőknek. A szabadság-
vesztést lehet felfüggesztett vagy végre-
hajtandó büntetés. A bűncselekmény tár-
gyi súlya, és az elkövető személye egy-

aránt fontos a büntetés kiszabásánál. A 
felfüggesztett büntetés esetében a bíró-
ság ad az elítéltnek még egy lehetőséget, 
hogy normális életet éljen és nem kell le-
tölteni a büntetést,amit a bíróság években 
kifejezve felfüggeszt. Nagyon kell azon-
ban ügyelni arra ebben az esetben, hogy 
a büntetés mintegy „Demoklész kardja-
ként” az ember feje felett lebeg. Ameny-
nyiben a felfüggesztés időtartama alatt 
újabb bűncselekményt követ el és emiatt 
újabb szabadságvesztésre ítélik, abban az 
esetben nem csak az új, de a régi bünteté-
sét, amely anno felfüggesztésre került is, 
le kell töltenie.

A felfüggesztett szabadságvesztés 
esetében meg kell említeni az ún. előze-
tes mentesítés intézményét is. Tekintet-
tel arra, hogy a felfüggesztett és a vég-
rehajtandó szabadságvesztés is priusszal, 
büntetett előélettel jár, az elítéltek szá-
mos olyan munkakört nem láthatnak el, 

ahol tiszta erkölcsi bizonyítvány kell. Az 
előzetes mentesítés alapján a bíróság a 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltet 
előzetesen mentesíti a büntetett előélet-
hez fűződő joghátrányok alól, ha arra ér-
demes. Ennek tipikus példája a halálos köz-
lekedési baleseteknél figyelhető meg, amik 
kivétel nélkül nem szándékos, hanem gon-
datlan cselekmények. Ha ilyen ügyben pl. 
egy amúgy teljesen normális életet élő em-
bert mondanak ki bűnösnek (orvos, tanár 
stb.) akkor a bíróság általában mentesíti 
az elítéltet, mert ha nem tenné, akár a hi-
vatását is abba kellene hagynia.

A letöltendő szabadságvesztés pedig 
meghatározott időtartamra szól. A bünte-
tést 3 végrehajtási fokozatban lehet tölte-
ni: fogház, börtön, fegyház. Ezekről,illetve 
a különböző kedvezményekről a következő 
írásban lesz szó.

IFJ. Dr. HarCOs GÁBOr üGYVéD

Megszűnik a zöldkártya
Január elsejétől megszűnik a 
zöldkártya, az autók környezet-
védelmi vizsgálatát egyszerre 
végzik majd a műszaki vizsgával. 

Akiknek műszakit kell csinál-
tatniuk az autójukon 2010. janu-
ár elseje után, már nem kell majd 
külön zöldkártyáshoz is elmenni-
ük, hanem egy lépésben, egyszer-
re tudnak mindent elkészíttetni 
az autójukhoz. Eggyel kevesebb 
okmányt kell tehát ezentúl ma-
guknál tartaniuk. A környezetvé-
delmi vizsga tehát a műszaki vizs-
ga részévé válik, ez az EU-ban már 
régóta így működik. Ha valakinek 
februárban lejár a zöldkártyája, 
de a kocsi műszakija még augusz-
tusig érvényes, akkor a zöldkár-
tya érvényessége automatikusan 
meghosszabbodik. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
szerint nemcsak időt takarítaná-
nak meg az autósok, de nagyjából 
kétezer forintot is spórolnának. 
Így viszont feleslegessé válnak a 

környezetvédelmi vizsgálatra sza-
kosodott vállalkozások. 

A zöldkártyát 1992-ben vezet-
ték be Magyarországon, sok vál-
lalkozás kifejezetten erre a vizs-
gáztatásra jött létre. A műhelyek 
zömében már most is mindkettőt 
végzik, de van, ahol csak környe-
zetvédelmi vizsgálatot, ők való-
színűleg rosszul járnának. Azok-
nak a vállalkozóknak, amelyek ki-
zárólag zöldkártyával foglalkoz-
nak, az átmeneti időszak alatt, 
vagyis az elkövetkezendő két, két 
és fél év alatt el kell azt dönteni-
ük, hogy merrefelé viszik a vállal-
kozásukat.

A számítások szerint így ol-
csóbb lesz a szolgáltatás, ugyanis  
januártól az autósoknak a műsza-
ki vizsga és a zöldkártya együtt 
körülbelül 17 ezer forintba kerül 
majd. 

Viszont szigorításra is lehet 
számítani: a tervek szerint a 10-
12 évnél idősebb autókat évente 
kellene majd vizsgáztatni.
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Megkérdeztük...
Mit vár 

a 2010-es évtől?

Czirákyné Kiss edit pedagógus
Ha jól éljük meg a válságot, gaz-

dagíthat is bennünket, ennek érde-
kében meg kell erősíteni az emberi 
kapcsolatainkat és összefogni. Kívá-
nom, hogy a bajbajutottak valós se-
gítséget kapjanak. 

Darkó lászló pedagógus
Bízom abban, hogy a terheink, 

ha nem is csökkennek, de nem nő-
nek tovább. Szeretnénk korszerűsí-
teni a családi házunkat. A legna-
gyobb gyermekem most nyolcadik 
osztályos és gyengénlátó, ezért kü-
lönös izgalommal tekintünk az is-
kolaváltásra.

Hortiné Nagy Kitti 
szerkesztő-operatőr

Teremtődjenek meg azok a fel-
tételek nemcsak magamnak, ha-
nem általában az embereknek, 
amelyek kiszámíthatóbb életet, 
testi és szellemi jólétet biztosíta-
nak, és ehhez a politika is járuljon 
hozzá. A választások évében le-
gyen ez a jelmondat: „Együtt eze-
kért a célokért!”

 B. K.

Felhívás női szűrővizsgálatra
A népegészségügyi szűrővizsgálatok révén lehetőség nyílik – a személyes meghívás biztosításával – ar-
ra, hogy azok a hölgyek is tájékoztatást kapjanak a szűrésről, akik eddig nem rendelkeztek elegendő 
információval a betegség megelőzésének e hatékony eszközéről. Az intézményes egészségügy rendelke-
zik mindazzal a szakértelemmel, eszközparkkal, amely a hatékony kockázatcsökkentéshez, a korai felis-
meréshez és a kialakult betegség komplex és korszerű kezeléséhez szükséges. A szűrővizsgálat mintegy 
5-10 percet vesz igénybe, a fájdalommentes vizsgálattal felismerhetők az emlő olyan rendellenességei is, 
amely tüneteket és panaszokat még egyáltalán nem okoznak. A mammográfiás szűrővizsgálatot a Veszp-
rém Megyei Kórház szűrőcentruma végzi a 45–65 év közötti hölgyek részére, akik kétévenként meghívó-
levelet kapnak. Várpalotán és környékén élő hölgyek szűrési ideje: 2010. január–február.

Új közösségi busz
Közel tízmillió forintot nyert el 

a Többcélú Társulás az Önkormány-
zati Minisztérium által kiírt pályá-
zaton, mely összeget a kistérség 
saját költségvetéséből kiegészít-
ve új közösségi buszt vásárolt. 
A 20+1 személyes autóbuszban, 
mely a közlekedési és környezet-
védelmi előírásoknak megfelelően 
készült, kényelmes ülések vannak, 
valamint fűtés és légkondicioná-
ló berendezés. Az autóbusz tavaly 
decemberben érkezett a polgár-
mesteri hivatalhoz.

– Természetesen egy ilyen 
busznak akkor van értelme, ha 
ki is van használva. Saját intéz-
ményeinknek, szervezeteinknek 
önköltségi áron tudjuk biztosí-
tani, így nem kell külső vállalko-
zásoktól rendelni. Tehát szeret-
nék mindenkit biztatni, nyugdí-
jasklubokat, iskolákat, óvodákat, 
sport- és egyéb egyesületeket az 

igénybevételre! – hangsúlyozta 
Németh Árpád, a társulási tanács 
elnöke.

Az igénybevétel rendjéről Vár-
palota Kistérség Többcélú Tár-
sulása ad tájékoztatást. B. K.

jákli tivAdAr képviselõ, dr. döbörhegyi CsillA, A kistérségi munkAszervezet vezetõje 
és németh árpád polgármester vették át A kisbuszt, Amelyet A várpAlotAi intézmények 
és szervezetek önköltségi áron hAsználhAtnAk

Pénzt nyertek a bölcsõdére
a ringató Bölcsőde kapacitás-
bővítő, felújításához kapcsolódó 
pályázaton 78 068 583 Ft támo-
gatási összeget ítéltek meg Vár-
palota Város Önkormányzata szá-
mára, amely kiegészülve az ön-
kormányzati önerővel a teljes 
projekt 86 742 870 Ft összkölt-
ségvetésű lesz.

A pályázati összegből megva-
lósul a jelenlegi épület teljes fel-

újítása, bővítése, akadálymente-
sítése, illetve aszfaltozott par-
koló kialakítása. A projekt kere-
tében nem csak az épület bővül, 
hanem plusz egy bölcsődei cso-
port is kialakításra kerül, amely 
a speciális igényeket is kielégí-
ti.  A diétás étkeztetésen keresz-
tül hosszabbított nyitva tartás-
sal áll majd a lakosok szolgála-
tába a megújult intézmény. Arra 
is lehetőség nyílik az új csoport-

ban, hogy a szülők részt vegye-
nek a bölcsődei foglalkozásokon, 
és igény szerint pszichológustól 
nevelési tanácsokat kapjanak. Új 
játékok beszerzésével pedig bővül 
a gyermekek fejlesztésének lehe-
tősége. Természetesen az új szol-
gáltatásokat az intézménybe járó 
valamennyi gyermek igénybe ve-
heti majd. 

A megvalósulás várható idő-
pontja 2010 vége.
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élő tanú a Don-kanyarból
történelmünk egy tragikus évfordu-
lójához érkeztünk. a II. világhábo-
rú egyik nagy csatája: 1943. janu-
ár 12. a Don-kanyarban szolgálatot 
teljesítő 2. magyar hadsereg tragi-
kus napja, amikor tízezrek, talán 
százezrek estek áldozatul. schmidt 
Ferenc, a Várpalotai ’56-os Klub al-
elnöke beszélgetett Jakab Viktor-
ral, a Dontól hazatért túlélővel.

Schmidt Ferenc:  –  Egy történelmi 
dátum évfordulójához közeledünk új-
ra. A túlélőknek már kevés élő hőse 
van közöttünk, akiket nagy tisztelet-
tel, megbecsüléssel veszünk körül. 
Várpalotán két időskorú doni hőst tu-
dunk köszönteni, Szántó Istvánt, Pis-
ta bácsit, akit az elmúlt évben muta-
tott be Várpalota lakosságának a he-
lyi lap, és Jakab Viktor bácsit, akivel 
most együtt emlékezünk a történelmi 
múltra. Viktor bácsi, hol születtél, hol 
töltötted az ifjúságodat?

Jakab Viktor: – 1919-ben szület-
tem, a Győr-Moson-Sopron megyei 
Szilben. Parasztgyerek voltam, a szü-
leim gazdálkodtak. Az apám paraszt-
ember volt, én is a mezőgazdaságban 
dolgoztam. Az elemi iskolát is ott vé-
geztem. ’34-ben már itt voltam Palo-
tán, 16 évesen Pétfürdőn dolgoztam, 
30 évig egy helyen. Sok ismerősöm 
van innen, meg Berhidáról is, akik 
mai napig emlékeznek rám.

Sch. F.: – ’42 nyarán és kora őszén 
kezdődtek a bevonulások a Don-ka-
nyarhoz: Lengyelországon, a brjanszki 
erdőn keresztül, aztán Voronyezs, 
Kurszk tájéka, átszállással, gyaloglás-
sal a Donig. Hogy vezetett a te sor-
sod ekkor?

J. V.: – Parasztgyerekként vonul-
tam be katonának, a gyalogságnál 
voltam. Egyenesen a Don-kanyarhoz 
kerültem, hosszú meneteléssel érkez-
tünk el oda, ahol később fogságba es-
tem. Nagy hidegek voltak már akkor 
a Donnál, mi futóárokban voltunk, az 
jelentett védelmet. Fegyverünk csak 

a puska meg a kézigránát volt, de mi 
az a puska az orosz géppisztolyhoz! 
Nem gondoltuk, hogy nagy harc le-
het, fiatalok voltunk, büszkék, hogy 
mi magyarok vagyunk.

Sch. F.: Védelmi állásokba voltatok 
kényszerítve. Mielőtt bekövetkezett a 
nagy áttörés, az előtte való napokban 
a szovjet tüzérség többször óriási össz-
tüzet zúdított a frontvonalra, a rette-
gett Sztálin-orgonával. Aztán elhall-
gattak, majd megint lőttek. Egyszer 
csak bekövetkezett a nagy pillanat, 
amikor a hatalmas gépezet elindult.

J. V.: – Jött a ruszki gyalogság, 
és a közelharc, akkor sokan meghal-
tak. Amikor megindult a nagy ütkö-

zet, kimentünk a futóárokból, és me-
nekültünk, akkor fogtak el, január 
14-én. Régen volt ez már, elő kell ke-
resni az emlékekből, akkor, ott, egé-
szen máshogy gondolkodott az em-
ber, mint itthon.  

Sch. F.: – A történelemben ezt úgy 
örökítették meg, hogy a 2. magyar 
hadsereg ellenállása gyengült és a 
szovjet áttörte a magyar vonalakat. Ez 
volt január 12-én. Mindenki menekült, 
próbálta menteni az életét. A túlélést 
az biztosította, hogyha mindenki a 
saját életével törődött, és kereste a 
megmenekülést. Van, aki szerencsésen 
hazaérkezett, mások fogságba estek, 
ahogy Viktor bácsi is. Sebesülten vagy 
egészségesen?

J. V.: – Hála Istennek, nem sebe-
sültem meg. Aztán vittek is Szibéri-
ába, és ott helyeztek el bennünket. 
Télen nagyon hideg volt, nyáron meg 
meleg; volt, amikor 40 fokos meleg, 
télen meg –25 fokos hideg. Az em-
ber magán hagyott mindent, így vé-
dekeztünk a nagy hideg ellen. Kato-
nai irányítás volt a fogságban, min-
dig fegyver volt náluk. Két lágerben 
voltunk elhelyezve, amelyikben én 
voltam, azt elirányítottam, mert be-
széltem oroszul, nem túl sokat, de 
meg tudtam értetni magam. Aki tu-
dott beszélni, annak előnye volt. Az 
embernek fel kellett találnia magát, 
a leleményesség, az sokat számított. 
Jelentkezni munkára, mindenhova – 
ez előnyül szolgált az ellátásban is. 
Én mindenütt igyekeztem feltalálni 
magam. Dolgoznia mindenkinek kel-
lett, fakivágás volt az egyik fő mun-
ka, erdőt irtani, cipekedni, és kőmű-
ves munkát is végeztünk. 

Sch. F.: – És a bajtársak? 
J. V.: – Nagy részben magya-

rok voltak, de románok is. Magyar a 
magyart nem bántotta, volt bajtár-
si összetartás. De azért az embernek 
önmagára kellett figyelnie, hogy túl-
élje. A napi 60 deka kenyeret három-
szor osztották, reggel, délben, este. 
Emlékszem, amikor egyszer a fogság-
ban ebédelni mentünk, a 20 dekás 
kenyérrel a kezemben, aztán amikor 
sorban álltunk, kilopták a kenyeret a 
kezemből. Ebben a helyzetben nem 
tudott az ember semmit tenni, alkal-
mazkodni kellett mindenkihez. 

Két évig tartott a szibériai hadi-
fogság. Egyszer, amikor mentem ki a 
lágerből, éppen toltak ki három te-
hervonatot, aztán mondják, hogy vi-
szik haza. Magyarokat. Beöltöztet-
ték őket, hogy viszik a frontra. Ezt 
meghallottam, és felültem az egyik 
vagonba, aztán hazajöttem Magyar-
országra. A vonat egyhuzamba jött, 
csak Pesten állt meg. Jelentkezni kel-
lett a honvédségnél, aztán kaptam 
tíz nap szabadságot, és hazajöttem 
Szilbe. Micsoda élmény volt az! Nem 
maradtam otthon, csak egy hétig, az-
tán mentem vissza a hadseregbe. 

Emlékszem, amikor indultam egye-
dül hazafelé, a sarkon ült egy fogoly-
katona, odaszólt nekem, hogy vigyem 
el az élelmét, mert neki már úgyse 
kell. De nem vittem, mert a táskám-
ban volt, ami kellett. Az élelmiszerét 
akarta odaadni. Ő már feladta. Ha va-
laki feladta, az meg is halt. Fájdalma-
san gondolok vissza a meghaltakra, 
ez egy gyásznap. Kevesen vagyunk 
már, én is elmúltam 90 éves.

G. a.

jAkAb viktor

emlékezés a doni hősökre
Don-kanyar, Uriv, 1943. január 
12., a magyar hősök emléknapja. 
Várpalotán minden évben meg-
emlékeznek a szomorú évforduló-
ról, schmidt Ferenc, a Várpalotai 
’56-os Klub alelnöke kezdemé-
nyezésére. 

Január 10-én, a Thuri téren lévő 
világháborús emlékműnél ideiglene-

sen elhelyezett emléktábla előtt ke-
rült megrendezésre idén a gyászün-
nep, ahol megjelent a várpalotai do-
ni túlélő is, a 90 éves Jakab Viktor. 
Szántó István, aki szintén a Dontól 
tért haza, a megelőző években min-
dig megtisztelte jelenlétével az ün-
nepséget, most nem tudott itt lenni.

– Alig van olyan magyar család, 
akiknek életét ne keserítették volna 

meg a tragikus hónapok. A mi csa-
ládunkban nagyapám volt részese 
ennek az időszaknak, aki szintén a 
messzi doni harcmezőkről tért haza 
– mondta ünnepi beszédében Né-
meth Árpád polgármester. Schmidt 
Ferenc megemlékező szavaiban tör-
ténelmi áttekintést nyújtott, megvi-
lágítva az előzményeket és a pontos 
eseményeket. Gágó Zsolt, a Palotai 

Turul Társaság elnöke zenés-verses 
műsorával állított emléket a hóban 
vonuló katonák szenvedésének. Ko-
szorúzással tisztelték meg az évfor-
dulót: Várpalota Város Önkormányza-
ta, MH Bakony Harckiképző Központ, 
a szervező Várpalotai ’56-os Klub és 
a Palotai Turul Társaság, Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör, valamint a 
Történelmi Vitézi Rend.
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a Magyar Vöröskereszt Országos 
Igazgatósága 2009. november 
27-én, a Parlamentben megtar-
tott ünnepség keretében a vér-
adó mozgalom érdekében vég-
zett kimagasló szervezőmun-
kájáért a Véradó Mozgalomért 
ezüst emlékérmet adományoz-
ta városunkból lábas István-
nak, vöröskeresztes szervező-
nek. Önkéntes véradó és segítő 
tevékenységéről kérdeztük a dí-
jazottat.

Dr. Buzási István, a Magyar Vö-
röskereszt megyei elnöke tájékoz-
tatása szerint Lábas István egész 
fiatal kora óta nagyon lelkes és 
aktív tagja a Vöröskereszt szin-
te valamennyi munkájának, ennek 
eredményeképpen vehette át a ní-
vós kitüntetést. Bármikor lehet 
rá számítani, rendkívül lelkesen 
és aktívan vesz részt nem csak a 
véradásszervezésben, hanem ado-
mánygyűjtésben, kiszolgáltatot-
tak megsegítésében is. Mindezt 
nagy szakértelemmel és egyre na-
gyobb rutinnal végzi, ezért ítélte 
úgy a Vöröskereszt megyei és vá-
rosi szervezete, hogy ő kapja meg 
ezt a kitüntetést. A díjátadó ün-
nepséget a parlament alelnöke 
nyitotta meg, és az országos ve-

zetőség illusztris tagjai mondtak 
köszöntőt az emlékezetes ünnepi 
műsor mellett.

– Mikor adott először vért?
– 1979-ben lettem szervezett 

önkéntes véradó, amikor a Várpa-
lotai Szénbányákhoz kerültem. A 
bányák híresek voltak a véradás-
ról, különösen a várpalotai, innen 
egész szakok, 600-700 ember is 
ment vért adni. Várpalotán 1996-
ban megszűnt a bánya, én még ’95-
ben Balinkára mentem dolgozni. 
Ott is megszerveztem a véradást, 
mert nem volt ennyire kiépítve, 
mint Palotán. Szerveztem egy bri-
gádot, akikkel jártunk vért adni. 
1999-ben költöztem a családom-
mal Inotára, és Domján Lajos, it-
teni vöröskeresztes szervező 2000-
ben adta át nekem a stafétabotot. 
Azóta itt is rendszeresen szervezek 
véradást és adománygyűjtést a Vö-
röskereszt számára. Körülbelül hat 
éve váltás történt a Vöröskereszt 
várpalotai irányításában, Feketéné 
Pődör Ágnes lett a vezető, és ekkor 
kezdődött a konkrét szervezőmun-
ka a véradás tekintetében. Önzet-
lenül megyünk vért adni, hogy tud-
junk segíteni másokon, de előnyös 
is számunkra, mert így rendszere-
sen felülvizsgáltatjuk a szerveze-
tünk egészségét.

– Hányszor adott már vért az el-
múlt 30 évben?

– 268-szor, abból 35 a rendes, 
úgymond egyzacskós, a többi két-
zacskós, plazmás véradás. A ’80-as 
évektől végzik a plazmaferezist, 
amikor két zacskó vért vesznek le, 
és csak a vérplazmát nyerik ki a 
vérből, majd a vért hígítva visz-
szajuttatják az emberbe. Hoz-
zánk, bányászokhoz a ’80-as évek 
elején jöttek embereket toboroz-
ni a plazmás véradásra, sokan, 50-
60-an is mentek. Emlékszem, lát-
tam egy kisgyereket kétéves korá-
tól 17 éves koráig felcseperedni, 
akit a plazma tartott életben. Ez 

nagyon jó érzés, és nagy erőt ad 
az embernek.

– Milyen módon segít még a rá-
szorulókon?

– Nem csak véradó, hanem 
csontvelődonor is vagyok, 1993 
óta. Kicsi az esély ugyan, hogy 
rám kerüljön a sor, de vállalnám. 
Mindezek mellett adománygyűj-
tést is szervezek. Most karácsony-
kor is gyűjtöttünk a városban a 
Vöröskereszttel, ezenkívül pedig 
adományokat vittem az Alföld-
re a szegényebb sorsú emberek-
nek, magánszervezésben, olajat, 
lisztet, cukrot, sót, ruhákat. Eze-
ket itt, Inotán és Palotán gyűjtöm 
össze, adják az emberek, zsákok-
ban ruhákat, élelmiszert, sőt bú-
torokat is hoznak. Hitelesnek kell 
lenni az emberek előtt, nem sza-
bad eljátszani a becsületet, mert 
akkor nem adnának. Vannak, akik 
hozzám jönnek, ha valamire szük-
ségük van, de fel is kutatom a rá-
szorulókat, és az adakozókat is. 
Főként azonban vidékre viszem 
az összegyűlt adományt, ott sok 
a nagyon szegény, és ismerőse-
im is vannak. Az adománygyűj-
téshez sok önzetlen emberre van 
szükség, akiknek nagy köszönettel 
tartozunk.

GÁGó aNIta

Önzetlenül segíteni másokon

Németh Árpád Várpalota, Gáll 
Attila Iszkaszentgyörgy, Fiedler 
Albertné Isztimér és Csete Krisztán 
Csór polgármestere, valamint dr. 
Láng János és Miklósa Erika az Ott-
honunk Bakonykúti Egyesület kép-
viselői közös szándékuk rögzítésére 
ünnepélyes keretek között megálla-
podást írtak alá  január 12-én, Vár-
palotán. Ezzel kinyilvánították aka-
ratukat, hogy együttműködve csat-
lakoznak a bakonykúti kezdeménye-
zéshez és létrehozzák a „magyar 
Güssing” projektet. 

Az ausztriai Güssing és a bajoror-
szági Wildpoldsried azt a célt tűzték 
ki, hogy egészében megújuló ener-

giaforrásokkal fogják fűteni települé-
süket, melyet egy évtized alatt el is 
értek. A kezdeményezés terjedt, már 
száz fölötti a megindult további pro-
jektek száma. Az egész modell egye-
dülállóan alkalmas a nemzeti érde-
kek érvényesítésére a globalizációval 
szemben, hiszen helyi erőforrásokat 
használ, jóval olcsóbban tudja ener-
giához juttatni a lakosságot, munka-
helyet teremt, befektetőket vonz, és 
nem utolsó sorban a jövőre is gondol 
a megújuló energiaforrások felhasz-
nálása által. A projekt első energeti-
kai egysége Várpalotán valósul meg, 
ez lesz a modell hazai bevezetésének 
remélhetőleg sikeres nyitánya.

Megújuló energiaforrás Várpalotán

lábAs istván 268-szoros vérAdó

A mAgyAr güssing-projekt együttműködés létrehozói
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„Képzelt riport” a retro színházban
Presser Gábor, adamis anna és Pós 
sándor, Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról című nagy si-
kerű musicalével folytatja az éva-
dot az inotai retro színház. az 
előadást követően ismételten haj-
nalig tartó retro bulira invitálja 
közönségét a Pannon Várszínház, 
melyen a zenéről az lGt emlékze-
nekar gondoskodik.

A zenei és látványvilágra épülő 
mű Déry Tibor azonos című regénye 
nyomán készült. Az immár klasszikus 
rockmusical az Orfeusz-motívumra 
épül: a szerelmes férfi (József) alá-
száll az „alvilágba” elragadott ked-
vese (Eszter) megkeresésére. Déry 
regénye egy amerikai beategyüttes 
hangversenyéről szóló riport kívánt 
lenni, valójában azonban jóval több 
ennél: a korokon átívelő emberi ag-
resszivitás és gonoszság rajza, azok-
nak az indulatoknak fájdalmasan iro-
nikus ábrázolása, amelyekkel minden 
időben a társadalom szembeszegül; a 
szerelem, a szeretet és a jóság újra és 

újra föllobbanó örök kísérlete. Az író 
által megfestett pokol az elhíresült 
altamonti fesztivál, ahol a Rolling 
Stones együttes koncertjén egy né-
ger fiút meggyilkoltak a fékevesztett 
hangulatban. Ez a drámai alaphely-
zet alkalmat ad az írónak arra, hogy 
nyíltan, megrázóan szóljon terrorról, 
kirekesztettségről, etnikai és szexu-
ális másságokról, felemelje szavát a 
kábítószer ellen, döbbenetes erővel 
fogalmazza meg egy értékvesztett vi-
lágban útját kereső fiatalság magá-
nyát, kétségbeesettségét, tisztaság 
utáni vágyát.

Az irodalmi szöveg rendkívül ha-
mar megtalálta útját a színpadhoz, 
és pedig a kor népszerű műfajában, 
musical formájában. A forgatókönyv-
höz Adamis Anna írta a verseket, a 
zenét pedig az a Presser Gábor sze-
rezte, akinek a neve az éppen fény-
korát élő LGT popzenekarral forrt ösz-
sze. Az együttes munka eredménye 
a magyar musicalirodalom mindmá-
ig egyik legsikeresebb, s éppen ezért 
legismertebb darabja lett. A Pannon 

Várszínház előadásában ötven fiatal 
tehetséges művész lép színpadra. Az 
előadást Vándorfi László rendezte, a 
koreográfia Krámer György munkája. 
József szerepében Sánta Lászlót lát-
hatja a közönség, aki pályája kezde-
tén három évet töltött a Pannon Vár-
színházban. Ma már az Operettszín-
ház művésze, de minden alkalommal 
örömmel tér vissza a Pannon Várszín-
házba egy-egy előadás erejéig, hi-
szen az itt töltött éveket meghatáro-
zó időszaknak tekinti. További főbb 

szerepekben: Stefancsik Annamária, 
Zayzon Csaba, Kovács Ágnes Magdol-
na, Kiss Dávid, Molnár Ervin, Oravecz 
Edit, Sashalmi József, Kiss T. István, 
Egyed Brigitta és Varga András. 

Az este további meglepetése, 
hogy az előadást követően ez alka-
lommal is hajnalig tartó retro buli-
ra marasztalják a közönséget, az elő-
adáshoz illő, fergeteges korhű rock-
zenei csemegével. Ugyan ki más is 
szolgáltathatná a zenét, mint a le-
gendás LGT Emlékzenekar? Az együt-
tes 1993-ban alakult, Veszprémben. 
Tagjai: Süle Zsolti ének; Nyakas Krisz-
tián ének, basszusgitár; Csoknyai 
György gitár; Vonderviszt Lajos zon-
gora; Holubecz Imre dob; Glück Ba-
lázs 95-ös Bali ütőhangszerek; Beke 
Gellért és Marton Zoltán trombita, 
Hovorka István harsona és nem utol-
só sorban Bérces György és Fulis Ákos 
szaxofon. 

Zenei tudásukat maga az LGT is 
elismerte, hiszen a példaképek meg-
hívták őket a Hajógyári szigeten 
megrendezett nagy LGT-fesztiválra.

jelenet A musiCAlből

www.szeporszag-fesztival.hu 
 (88) 789-986 

www.veszpremarena.hu

A kiállítások nyitva: 10-20 óráig
Napijegy: felnött 500 Ft, 

gyermek (14 éves korig) díjtalan

MEGHÍVÓ
2010. január 16-17. szombat - vasárnap

Veszprém Aréna
 Kiállítások, bemutatók
 Kulturális programok
 Ajándéksorsolások
 Szíveslátás, vendéglátás

Január 16. szombat – a Szépség Napja

10.30 – Megnyitó
11.00 –  Szépségverseny beszélgető show

   Közben műsorok, szakmai prezentációk, ajándéksorsolás
14.00 – Szépségverseny - furdőruha és alkalmi öltözet

15.30 –  Prezentációk
16.00 – ENRICO: párkapcsolati rezonancia

16.30 – Napló „álomeskuvő” sorsolás
17.00 – Boszorkány eskuvõ

18.00 – Szépségverseny Díjátadó Gála

Január 17. vasárnap – az Egészség Napja 
11.00  –  Műsor, szakmai prezentációk
12.30  –  Prezentációk
13.00  –  Ajándéksorsolás
14.00  –  Műsor „A tánc és a dallam világa”
15.30  –  Prezentációk
16.00 –  Műsor

eskuvõi fotózás,
ajándékozás,
ékszerek, bizsuk,
eskuvõi terítékek,
éttermek, hotelek,
eskuvõi ruha,
hajózás,
test- és arcápolók.
bio-termékek,
fitness, wellness,
gyógymasszázs
berendezések,
dekoráció,
kozmetikumok,
festmények ... és még!

WELLSTAR

Bemutatkozik:
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GYóGYszertÁraINK:

Belvárosi Gyógyszertár – Várpalota, Szent I. u. 2. • elI Pa ti ka – Várpalota, Fehérvári út 17. (Tesco) • 
Kabay János Gyógyszertár – Várpa lota, Táncsics u. 15. • szent György Patika – Várpalota, Szabadság tér 4. 
• szent anna Gyógyszertár – Várpalota, Veszprémi út 7. • tési-dombi Patika – Várpalota, Bakony u. 3.

Programajánlók, közérdekû információk
Jó szereNCsét MűVelőDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
21-én rendezvények a magyar kultúra 

napján
KrÚDY GYUla VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Január 23-ig látogatható Konta László bá-

nyászattörténeti fotókiállítása
INOta, BéKe MűVelőDésI HÁz
Inota, Radnóti utca
23-án, szombaton 19 órakor Képzelt riport 

egy amerikai popfesztiválról
GÁl GYUla sPOrtCsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
6-án 19 órakor Várpalota város önkormány-

zatának bálja

Mise, istentisztelet
KatOlIKUs
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnep-
nap 8, 10 és 18 óra. Minden hónap elsô 

vasárnapján 15 óra litánia, 16.30 g. k. 
szentmise.

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

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

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

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

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

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

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

Hozzávalók: 1 pecsenyekacsa, 1 
fej vöröshagyma, 10 dkg húsos sza-
lonna, 5 dkg liszt, 2 dl vörösbor, 1 
dl konyak, 15 dkg kacsamáj, 5 dkg 
vaj, 1 dl olaj, 1 csokor petrezse-
lyem, 2 babérlevél, kakukkfű, só

Elkészítés: Tedd be a kacsát 
sülni a sütőbe. Pirítsd meg egy 
kevés olajban a kacsa aprólékát, 
a negyedekre vágott hagymát 
és a kockákra vágott szalonnát. 
Szórd meg a liszttel, öntsd fel a 

vörösborral, egy kevés vízzel és 
a konyakkal. Ízesítsd petrezse-
lyemmel, babérlevéllel, kakukk-
fűvel és sóval, forrald fel, és főzd 
30-35 percig nagy lángon, majd 
szűrd le. A kacsa máját pirítsd 
meg egy kevés vajon, majd törd 
át, és keverd a leszűrt mártásba. 
A közben ropogósra sült kacsa 
zsírját is keverd a mártásba. Tá-
laláskor darabold fel a kacsát, és 
a mártással leöntve, burgonyapü-
rével vagy krokettel tálald.

recept(t)úra

Konyakos kacsasült

– Mi a különbség az üvegtál és a tévedés között?
– a tévedés lehet fatális.

a franciák egy ásatáson körülbelül 50 méter mélységben rézdrót 
maradványokat találnak. alapos vizsgálatok után a tudósok arra a 
következtetésre jutnak, hogy az ősök, vagyis a gallok, föld alatti 
telefonhálózatot csináltak.

a hír hallatán a németek is ásni kezdenek, és 70 méter mélység-
ben üvegmaradványokat találnak. Újabb kutatások következnek, 
a következtés: a germánok föld alatti üvegszálhálózatot csináltak.

erre a románok is elkezdenek ásatni, ásnak, ásnak, lejutnak 100 
méterig, de abszolút semmi. a következtetés: a dákok wirelesst 
használtak!

Humorzsák

január 23-án 19 órakor

képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról
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Palotai festő Izlandon
Mónos Jenő várpalotai származá-
sú, jelenleg Izlandon élő szürrea-
lista festő. az év végi ünnepekre 
hazaérkezett, meglátogatni a fiát, 
a barátokat. élve az alkalommal 
kérdeztük a művészt Izlandról, ké-
peiről és terveiről.

A kezdetekről beszélgetünk. 
Mónos Jenő 16-17 évesen kezdett el 
rajzolgatni, belülről, megérzésszerű-
en törtek fel a gondolatok, amelyek 
rajzzá változtak a golyóstoll nyomán. 
Autodidakta módon fejlődött az el-
múlt mintegy 34 év alatt. 1981-ben 
csatlakozott Újhelyi Gábor festőmű-
vész, rajztanár képzőművészeti szak-
köréhez, ahol művészettörténetet 
is hallgattak, Jenő itt ismerte meg 
Salvador Dalit, aki azóta is a legna-
gyobb tanítómestere. Ez idő alatt 
próbálta meg először a grafitot, majd 
a festést, az első kiállítása is ehhez 
az időszakhoz kapcsolódik: ’83-ban a 
Palotai Alkotók Köre tagjainak alko-
tásaival együtt állították ki képeit. A 
szakkör megszűnt, Jenő pedig 1985-
ben megismerkedett egy siófoki tár-
sasággal, a Messenger Alkotó Közös-
séggel, akikkel számos kiállítást ren-
deztek az évek alatt az országban.  

Mónos Jenő három éve költözött 
ki Izlandra dolgozni.

– Szeretek Izlandon élni, tudok 
utazgatni, de nagyon jó hazajönni. 
Izland egy teljesen más világ. Az ég-
hajlat is szokatlan, sokáig van hideg, 
ami nekem, délebbről érkezőnek ne-
hezen megszokható. Jó hazajönni, 
mert a barátaimmal itthon csak né-
hány szó, és már értjük egymást, amit 
Magyarországon megéltem, azt hiába 
viszem ki, mesélem el, ott idegen. Iz-
landon lengyelek és litvánok között 
dolgozom, ők nagyon más emberek, 
az izlandiak pedig igazán kedvesek.

Jenő mesél a munkahelyről. Na-
gyon jók a munkakörülmények Izlan-
don, a főnökök mellé állnak a dolgo-
zónak, segítenek, ha szükséges, er-
kölcsi és anyagi megbecsülésben is 
részesül mellettük az ember.  Ideális 
a munkaidő, annyi órát dolgozik, úgy 
osztja be az idejét, ahogy szeretné.

– Két évig festettem Izlandon, a 
műhelyemben. A tavalyi évben azon-
ban nem festettem, a műhelyem is 
megszűnt, a munkám is nagyon le-
foglalt, és szükséges is az alkotáshoz 
a feltöltődési időszak. Voltak nagyon 
jó kiállításaim Izlandon, és van egy 
állandó bemutatóm is, ahol sokan 
láthatják a képeimet, érkeznek hol-
landok, németek, franciák is. 

Érdekes arról hallani, hogy ké-
szülnek a képek. Mindegyiket előre 

kigondolja, bár az ötlet sokszor vil-
lámcsapásszerűen jön. Nem egyszer-
re festi a képeket, hanem 2-3 réteg-
ben, először felkerül az alap, utána 
jön a vékonyabb ecset, és végül az 
egészen finom vonalak, belelehelve 
a végső formát. A színekről és a fé-
nyekről kérdezem.

– Csak a színekkel is lehet 
szürreálisat alkotni: valóságfeletti 
lesz, még ha életszerű is. Szeretem 
a fényt, nagyon fontos, hogy meg-
csillan valami, mert az életet visz a 
képbe, és térbe helyezi. Általában 
emberközpontúak a képeim, érde-
kes, amikor a vásznon valami más-
sá válik az ember. A szürrealizmus 

nagyon érdekes dolog, sokan azt hi-
szik, hogy itt aztán lehet hazudni 
a képen, de komoly szabályai van-
nak. Olyan környezetbe kell bele-
tenni a tárgyat, úgy kell megtalálni 
a témát, hogy annak súlya legyen, 
és kapcsolatban legyenek a formák 
egymással.

Amikor Jenőt a jövőről kérde-
zem, határozott elképzeléssel mesél 
arról, hogy festeni szeretne Izlan-
don is, és májustól itthon, amikor 
három hónapra hazaérkezik. Valós 
tájakat festene, szürreálisan, és régi 
témákat is elővenne. Rengeteget fo-
tózik Izlandon, ahol vannak is érde-
kességek, például a gejzír, amelyet 
szintén nagyon szépen lehetne szür-
reálisan megfesteni. Az izlandi mun-
kával szeretné megteremteni tervei 
anyagi hátterét. 

– Betegeken, gyerekeken, időse-
ken szeretnék segíteni, egyre jobban 
ezt érzem hivatásomul, és persze az 
is fontos számomra, hogy folyama-
tosan megjelenhessek a közönség 
előtt. Jótékonysági kiállításokat 
rendeznék, nem is az én nevemben, 
hanem felkeresek ismertebb sze-
mélyeket, nem újgazdagot, hanem 
arisztokratikus, igazi művészetpár-
toló mecenatúrát.

GÁGó aNIta

mónos jenő

A Krúdy Gyula Városi Könyvtárban 2010. január 23-ig látogatható a 
Konta László archív bányászattörténeti fotóiból megrendezett kiállí-
tás, melyet a Borbála-nap alkalmából nyitottak meg. Az 1964-ben ké-
szült dokumentumértékű fényképek az S-II. bányában dolgozó front-
fejtő brigádok küzdelmes és veszélyes munkájának pillanatait örökítik 

meg, valamint a korabeli bányásznapok eseményeit és hangulatát idé-
zik fel, melyek pótolhatatlan értékeket jelentenek a város helytörté-
nete szempontjából. A kiállítás képanyaga a helyi bányászhagyomá-
nyok összegyűjtésére kiírt pályázatra érkezett be. Nyitva tartás: kedd-
től péntekig 8–18 óráig, szombaton 8-13 óráig.

Fotókiállítás a bányászokról

SzilváSváradon
a központban, de csendes helyen

kétbejáratú,  két generációnak, vendéglátásra, cég-, 
önkormányzati üdülőnek is alkalmas, 1200 m2 területen fekvő 
133 m2-es, gázkonvektoros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrób, kamra, pince, fúrott kút.

Érdeklődni lehet:

30/642-0307, 36/355-201
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társadalmi munka 
az iskolaudvarban

Hónapok óta zajlik a társadal-
mi munka a Bán aladár Általá-
nos Iskola udvarában, melynek 
ötlete takács Mária alsó tago-
zatos pedagógus fejében szü-
letett meg. szerencsére nagyon 
sok a készséges szülő és gyer-
mek, akik egy-egy szombati na-
pon ásót, kapát és gereblyét ra-
gadnak az ügy érdekében.

A társadalmi munka keretén be-
lül eddig faültetés, madáretető-el-
helyezés, földmunkálat, udvartaka-
rítás és -rendezés, sövényültetés és 
cölöpök elhelyezése zajlott.

– Már régóta szerettünk volna 
változtatni udvarunk és iskolánk 
külső megjelenésén, a gyerme-

kek számára élhetőbbé és élvez-
hetőbbé tenni. Célunk, hogy mi-
nél több gyereket is bevonjunk a 
munkálatokba, bízva abban, hogy 
így jobban vigyáznak rá és óvják 
környezetüket – mondta Takács 
Mária, majd hozzátette: – Külön 
köszönet a szülőknek, gyermekek-
nek és pedagógusoknak, valamint 
a segítséget nyújtó erdészetnek, a 
közüzemi vállalatnak és Csóka Ta-
más egyéni vállalkozónak!

A tervek szerint a munka ta-
vasszal is folytatódik, mely so-
rán a palánkok lefestése, szeme-
tesek kihelyezése, komposztáló és 
gyógynövényes kert készítése és a 
játszótér rendezése lesz a fő cél.

B. K.

szebb volt a karácsony
Sok rászorulónak volt szebb 

karácsonya, miután ajándékokat, 
élelmiszereket, ruhákat kaptak az 
ünnepek előtt. Már december kö-
zepétől ellátogathattak a Várpa-
lotai Ifjúsági Házba, ahol válo-
gatva a nagy halom ruhából talál-
hatták meg a szükséges, hiányzó 
ruhadarabokat. Zsákszámra érkez-
tek a ruhák a különféle szerveze-
tektől, magánszemélyektől, az if-
júsági ház szervezésében. Decem-
ber 20-ára, a vár előtti ünnepség-
re pedig külön meghívót is kaptak 
a rászorulók, hogy átvehessék a 

mintegy 400 szépen becsomagolt 
cipősdoboznyi ajándékot, amelye-
ket a megelőző hetekben gyűj-
tött a város több szervezete. A 
Szindbád Nonprofit Kft., a Család-
segítő Szolgálat és a Várpalotai If-
júsági Ház munkatársai tevékeny-
ségükkel örömmel működtek közre 
a szervezésben. Jákli Tivadar ön-
kormányzati képviselő a Családse-
gítő Szolgálat segítségével szintén 
karácsony előtt szervezett élelmi-
szeradomány-ajándékozást az al-
sóvárosban, a Dankó úton lakó rá-
szoruló családoknak.

rendőrségi hírek

Baleset a jeges úton 
Közúti baleset történt Pétfürdő és Berhida között január 5-én reg-

gel fél nyolckor. A személygépkocsi vezetője a rendkívüli időjárási vi-
szonyok következtében a havas és jeges úton megcsúszott, az árokba 
sodródott, majd az út menti szántóföldön állt meg. A sofőr sérülésmen-
tesen megúszta a balesetet, az utast tűzoltók szabadították ki, aki-
nek könnyebb sérüléseit még a helyszínen elsődlegesen ellátták, majd 
a veszprémi kórházba szállították. Az úttest csúszásmentesítéséről a 
Veszprém Közútkezelő Kht.-t a rendőrség értesítette. 

Nem adott elsőbbséget
A Sörház utca és Szent István út kereszteződésében január 4-én 

délután történt közlekedési balesetben a helyszínre érkező rendőrök 
megállapították, hogy a menetrendszerinti autóbusz vezetője az út-
kereszteződésénél megállt, majd irányjelzést és körültekintést követő-
en megkezdte a balra kanyarodást Székesfehérvár irányába. A manőver 
során nem adott elsőbbséget a belváros felől érkező személygépkocsi-
nak, mellyel összeütközött. A baleset során személyi sérülés szerencsé-
re nem történt.

rongálás a Kálvárián
Ismeretlen tettes ellen indult eljárás az egyik Tési úton található 

üzlet kirakatának megrongálása miatt. A rendőrséget a vagyonvédelmi 
diszpécser értesítette, hogy a bekötött riasztó rendszer az üzlet abla-
kának betörését jelzi. A rendőrök a boltvezetővel átvizsgálták a hely-
színt és megállapították, hogy az elkövető a dupla üvegezésű kirakatot 
dobta be egy kővel viszont behatolás nem történt, az üzletből semmi 
sem tűnt el. 

Gépkocsifeltörés
Nyomoznak a rendőrök az ismeretlen tettes ellen, aki egy parkoló-

ban leállított személygépkocsi szélvédőjét törte be, majd onnan MP3-as 
lejátszót és telefon-kihangosító szettet tulajdonította el. A rendőrség 
kéri az autótulajdonosokat, hogy a járművek utasterében, látható he-
lyen ne hagyjanak értékeket!

Bolti szarka
A biztonsági kamera rögzítette egy bolti lopás részleteit, melyről az 

üzletvezető felismerte azt a személyt, aki napokkal korábban a boltból 
fizetés nélkül távozott az árukkal. Az elszámoltatás során a férfi elis-
merte a lopásokat. A személyi adatok ellenőrzése során kiderült az is, 
hogy bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene.

Fiatalkorú betörőket füleltek le
Fiatalkorú éjszakai betörőket fogtak el a közelmúltban a várpalotai 

rendőrök. A tettesek az üzletek, irodák ajtajait berúgva vittek el kész-
pénz mellett esetenként több tízezer forint értékben műszaki cikket, 
szeszes italt és egyéb tárgyakat. Eddig három 16-17 év közötti fiút hall-
gattak ki az ügy kapcsán. A nyomozók további személyeket hallgatnak 
ki a megnövekedett bolti és irodai betörések miatt, így várhatóan még 
több bűncselekmény elkövetője válik majd ismertté.

 BalÁzs KIttI
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legyen zöldebb a háztartása!
zöld háztartással nemcsak a kör-
nyezetet kíméljük, hanem a sa-
ját egészségünket is. Otthonunk 
hulladékmentesítéséhez a most 
uralkodó fogyasztói szokásokon 
kell változtatnunk. az egészséges 
Palotáért egyesület tájékoztatá-
sa nyomán indul cikksorozatunk 
e témában.

A fejenként termelt éves hulla-
dékmennyiséggel már nem tud mit 
kezdeni az ország, újszerű gondol-
kodásra van szükség. A hulladék-
csökkentés a vásárlásnál kezdődik, 
amelyet átgondoltan kellene végez-
nünk. Készítsünk bevásárlólistát, 
amivel kiküszöbölhetjük az előre 
nem tervezett költekezést. Vigyünk 
magunkkal bevásárlószatyrot, hogy 
ne költsünk pénzt a nejlonzacs-
kókra. Magyarországon naponta 
1,3 millió szatyor kerül forgalom-
ba, melyek lebomlási ideje 300-
400 év! 

Az áruválasztásnál döntési 
szempont legyen, hogy melyik ter-

heli kevésbé a környezetet a cso-
magolásával. Válasszuk azokat a 
termékeket, amelyek kevésbé, ke-
vesebb energia árán vannak be-
csomagolva. Felvágottakat, tejter-
méket a pultból kérjünk, ne a cso-
magolt árut keressük! A pékárunak 
vigyünk vászonzsákot, a piacon 
fellelhető ömlesztett áruhoz kiváló 
a tartós műanyag vagy fémdoboz, 
a savanyúságnak, tejterméknek pe-
dig a befőttes üveg.

A háztartási hulladék térfogatá-
nak jelentős részét a PET palackok 
teszik ki, amelynek a gyártásán kí-
vül az újrahasznosítása is sok ener-
giát igényel, és környezetterhelést 
jelent. Az üdítők esetében a házi 
készítésű szörpök egészségesebbek 
és olcsóbbak, mint a műanyag pa-
lackos üdítők. Célszerű a betétdí-
jas üvegeket választani, amelynek 
költségét ugyan kifizetjük, de visz-
sza is kapjuk.  

További információ: www.ci-
vilepe.hu, www.humusz.hu, www.
nullahulladek.hu.

Honvédelmi vetélkedő
tavaly decemberben, a rákóczi-
telepi tagiskola 7-8. osztályos 
diákjai körében került megszer-
vezésre a sikeres hazafias, hon-
védelmi és helyőrség-, katona-
történeti vetélkedő, a Gábor 
Áron Nyugállományúak Klubja 
rendezésében. 

A várpalotai helyőrség törté-
netéről, és az iskolai történel-
mi ismeretekről szóló tesztek ki-
töltésével kezdődött a verseny, 
amelyet a klub vezetőségéből ál-
ló zsűri értékelt. Ezalatt a részt 
vevő negyven tanuló megismer-
hette a nyugállományúak klub-
ja hazafias honvédelmi nevelést 
népszerűsítő munkáját, a várpa-
lotai helyőrség, a lőtér és a tü-
zérkiképző központ történetét 
1913. október 1-jétől napjain-
kig Dobszai József elnök, nyug-
állományú alezredes, a Bajtár-
si Egyesületek Országos Szö-
vetsége választmányának tagja 
előadásában. Majd az izgalmas 

villámkérdések során adhattak 
számot a gyerekek frissen meg-
szerzett tudásukról, melynek ju-
talmaként szaloncukrot kaphat-
tak. A szervezők érdekes szem-
léltető anyagokat is bemutat-
tak, többek között két tábornoki 
egyenruhát és lőtéri emlékmű-
veket bemutató tablót.

Kupát, Várpalota-pólót, bög-
rét, katonai kulacsot nyertek a 
győztesek, és minden résztve-
vő hazavihetett egy-egy értékes 
katonai folyóiratot. Az ajándéko-
záshoz a klub mellett az önkor-
mányzat oktatási, kulturális és 
sportbizottsága, a Nyugat-ma-
gyarországi Hadkiegészítő Pa-
rancsnokság, valamint a Honvéd-
ség és Társadalom Baráti Kör já-
rult hozzá. A vetélkedő győztesei 
az első kategóriában: 1. Pencz 
Norbert, 2. Molnár Attila, 3. Árvai 
Milán; a második kategóriában: 1. 
Kerekes Georgina, 2. Laki Gergő, 
3. Fejes Ramóna.

GÁGó

Várpalota-Inota között, Inota határában 

zöldövezeti, erdővel határolt, 

800–900 m2 méretű, közművesítés alatt 

álló (víz, csatorna, villany)

é p í t é s i  t e l k e k 
leköthetők.

 

70/330-54-27
70/339-21-59

Fedezze fel a Bükk hegységet, és legyen vendégünk Bélapátfalván, 
a Vendéglő az Apátsághoz étteremben!
Szilvásvárad–Eger között, Bélapátfalván található éttermünk. Bélapátfalva az épí té sze ti 
és természeti csodák kavalkádjával várja az idelátogató kedves vendégeket az erdőkkel 
körülvett, festői környezetű völgyben, a Bélkő-hegy lábánál, a Bükki Nemzeti Park határában 
található természetvédelmi területen. Barangolás a Bükk mesés tájain, erdei túrák, pihenés 
a Lak-völgyi tó partján. A Bélkő-hegy, a Lak-völgyi tó, az apátság rövid és hosszabb 
túrákra egyaránt alkalmat ad. A tanösvény segítségével kirándulhatunk a Bükk fennsíkra, 
Szilvásváradra, Szarvaskőre és kortyolhatunk a Lóczy-forrás kristálytiszta, jéghideg vizéből 
is.

Amit kínálunk: 
– 100 fő befogadására alkalmas étterem, olcsó, de kulturált szálláslehetőség
– kényelmes buszparkoló, közvetlen a főút melett
– a szálláshoz közel található busz- és vasúti megálló
– igényhez igazított menük
– szabadtéri főzési lehetőség
– csoportoknál 20 fő fölött + 1 fő grátisz étkezés
– túraszervezés, igény szerint túravezetővel
– a közelben teke-, foci-, gokart- és bobpálya, vidámpark található
– előzetes egyeztetés alapján lovaglási és fogatozási lehetőség

Éttermünk tradicionális ételekkel, hal-vad specialitásokkal várja az idelátogatókat. Vállaljuk 
csoportok kedvezményes étkeztetését, céges rendezvények, konferenciák, meetingek, 
csapatépítések lebonyolítását, a létszámhoz igazodó méretű termekben. Partiszerviz 
szolgáltatásunkkal és programszervezéssel állunk megrendelőink rendelkezésére.

Mind az átutazó, mind a megszállni kívánó vendégeinket is szeretettel várjuk.
Szálláslehetőség 2-3 fős zuhanyzós szobákban.

Elérhetőség, kapcsolattartó személy:
Rácz Marietta, 36/354-026, 30/269-0053, gustosokft.@citromail.hu
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Könnyûzenei lexikon

Chiron
Kheirón/Chiron bölcs kentaur volt, akit az építészetben, zenében, 

a fémművességben és orvostudományban való jártassága tett híressé. 
Bölcsességét Zeusz a Nyilas csillagképpel jutalmazta.  De egy 1977-ben 
felfedezett    kisbolygót is elneveztek a kentaurról.   No, lényeg, bizton 
nem véletlenül kapta e nevet az 1990 őszén alakult együttes a követ-
kező tagokkal: Dudás Ákos – gitár, ének, szájharmonika gitár (ex-Jam 
Pot), Szász Attila – szövegíró, ének, gitár (ex-Jam Pot),  Németh Joe 
József – basszusgitár (ex-Fripp),  Varga Tamás – dob. Stílusa  eklektikus, 
inkább a progresszív rockhoz lehetne hasonlítani, s érthető az a ítész, 
aki valamelyik versenyen nem tudta eldönteni, mely kategóriába lehet-
ne besorolni a Chiront, s felszólítá az együttes tagjait: Válasszanak ma-
guknak egy kategóriát! Csak és kizárólag saját számokat játszanak. Az 
első, bemutatkozó fellépése a kenta uraknak (by erdohati) a péti Olaj 
klubban volt, 1991-ben.  Ez évben  csatlakozott Szomszéd Bandi András 
szaxofonos (ex-Jam Pot, ex-Halmazállatok, ex-Különjárat). Az együt-
tesnek a péti Alagsor volt a törzshelye, itt léptek fel rendszeresen, de 
a palotai Alagsorban is sokszor megfordultak. De nem csak ebből állt 
az élet: felléptek példának okáért 1991-ben az úrkúti rockfesztiválon, 
1992-ben a somlóvásárhelyi rockfesztiválon, ahol is nyertek két fellépé-
si lehetőséget  Szombathelyen, amelyet aztán nem használtak ki… Még 
ugyanezen évben megvillantak a pápai rockfesztiválon is, de bemutat-
koztak a veszprémi  Enyhe Fintorban, Budapesten a legendás Fiatal Mű-
vészek Klubjában (FMK), az orvosi egyetem, a SOTE klubjában (a Hobo 
előtt, 1993 elején), ugyancsak a fővárosi Saigon klubban. 1993-ban  a 
Chironba felvételt nyert Borbély Viktória. De nem azért, mert zsíros ke-
nyeret kent a’ uraknak, hanem mert  vokalista-énekesként erősítette a 
zenekart. Ebben az évben bevonult az együttes a balatonfűzfői stúdió-
ba, ahol is a következő számokat rögzítették: Békakirály, Libresse, Ez az 
a hely, nagy kerék, Vidám zene, Ünnep. 1995-ben kilépett Németh Joe 
basszusgitáros, de jött Gáspár László. Kevesen tudják, hogy az Ice Tea 
reklámját a Chiron zenekar készítette, Ice vagy lövök! címmel. 

A változatlan összeállításban játszottak '96-ig, amikor is megszűnt 
a Chiron. 2003-ban újjáalakultak, Chiron Totta El? névvel, emígy: Du-
dás Ákos – gitár, ének,  szájharmonika, Németh József – basszusgitár, 
Andrásy Zsolt  – szólógitár,  Szomszéd András –  szaxofon, Kocsis Péter 
– dob. A zenekar  egészen 2007-ig minden évben adott egy koncertet, 
de azóta nem mutatta meg magát.

Tagok
Dudás Ákos – gitár, ének,  szájharmonika
Németh József – basszusgitár
Andrásy Zsolt  – szólógitár
Szomszéd András –  szaxofon
Kocsis Péter – dob

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. január 
15-től az elhullott állati tetemeket a Várpalota 
0271. hrsz. alatt található nem veszélyeshulladék-
lerakó területére átszállított állati hulladékgyűjtő 
konténerekben lehet elhelyezni.

Az eddig Várpalota város külterületein elhelye-
zett állati hulladékgyűjtő konténerek megszűn-
nek, a tetemek lerakása a továbbiakban TILOS!

Az állati hulladékot beszállításkor mérlegeljük, az 
átvételi ár nettó a 2010-es évben 76 Ft/kg. Az állati 
tetemeket továbbra is az ATEV Fehérje Feldolgozó 
Zrt. szállítja el ártalmatlanításra.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az elhullott állatokat a 
nemveszélyes-hulladék le ra-
kó területén az erre a célra 
ki je lölt kon té nerekbe szí ves-
ked jenek el helyezni!

L A K O S S Á G I 
T Á J É K O Z T A T Ó

Szent  Anna

gyógyszertár

Az ön egészségére!Az ön egészségére!

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

segédeszközök házhoz szállítása

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

GyóGyszertárunk szolGáltatásai
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

20/291-2649
apróhirdetéseit személyesen adhatja fel 9–17 óráig:

• Várpalota, Papír-írószer bolt, táncsics u. 15.
• Várpalota, Papír-írószer, szolgáltatóház
• Berhida, szabadság tér 5., elektrostar szaküzlet

apróhirdetések

szolgáltatói katalógus

Pétfürdôn az Ösküi úton, aszfaltozott út mellett, 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.

raVeczky üVegezés
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

AutóAlkAtrész és felszerelés
Nyt.: H-P: 8.30-17.00, szo.:8.30-12.00

TeL.: 06 (30) 520-7606

NyomtatváNybolt
Várpalota, 

táncsics u. 15. 
(toptikában)

a lap legközelebb

január 28-án
jelenik meg.

bERHIDáN IS 
feladhatja már 
apróhirdetését!

Berhida, szabadság tér 5., 
elektrostar szaküzlet

Ingatlan
szilvásváradon a központban, de csen-

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

Várpalotán a belvárosban 37 nm-es tel-
jesen felújított lakás áron alul eladó. 
Érd.: 70/243-4309, 70/364-6050

reális áron eladó Várpalota, Körmöcbá-
nya u. 9.,  3/11 sz. alatt teljesen fel-
újított 35 nm-es lakás. Tel.: 30/901-
2100

Kiadó
Kiadó Várpalotán (részben bútorozott) 

egy szobás téglalakás, hosszú táv-
ra, nem dohányzónak, max. 2 főig. 
20/512-6488

37 nm-es belvárosi lakás kiadó. Távfű-
téses, hőmennyiségmérős, vízórás. 
25 000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. 
Tel.: 88/470-364

Pétfürdőn 1 szobás lakás kiadó. 20 000 
Ft+ rezsi. 1 havi kauciót kérek. 
20/313-7738

Várpalotán, Szabolcska u.ban földszin-
ti, 47 nm-es, 1,5 szobás, közpon-
ti fűtéses bútorozatlan lakás, közös 
tárolóval, hosszú távra kiadó. Tel.: 
70/424-3147

Munkát kínál
 Jó elektromos/technikai ismeretekkel 

rendelkezőt személyt keresek indu-
ló belvárosi bizományi áruházba, 
g.lassu@freemail.hu 06204107255

Hr-es, munkaerőpiaci állásra keresek  
dinamikus, szakirányú végzettségű 
vagy ilyen tapasztalatú munkatársat, 
g.lassu@freemail.hu 06204107255

Gyakorlott masszőrt és/vagy minősé-
gi kozmetikust keresek belvárosi üz-
letbe. Saját üzletét áttelepítené? 
g.lassu@freemail.hu 06204107255

Munkát keres
Idős néninél, házaspároknál heti takarí-

tást vállalok. 30/419-4051

Vegyes
eladó babamotor, kalózjelmez, 6-8 hó-

napos kortól lévő kislányruhák, , 4-6 
évesre való fiúruhák. 2 db Budmil 
táska. Tel.: 70/327-7930

Kiadó garzon lakást keresek 20 000 Ft-
ig Várpalotán, lehetőleg városköz-
pontit, kaució nélkül. 20/453-6912, 
30/849-2083

régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 
keresek megvételre. Oldalkocsi, al-
katrész, szakkönyv,  Régi katonai fel-
szerelés, ruházat is érdekel. 70/514-
8314

eladó 2+1 funkciós bébikomp v.kék-fehér 
színű, 4 hónapot használt, 7000 Ft-
ért, és zeenélő-pörgő, kiságyra sze-
relhető plüssjáték 4000 Ft-ért. Érd.: 
30/9222-887.

A p r ó h i r d e t é s
nálunk csak 640 Ft!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
leadási határidô: január 23., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

tEljES köRÛ
NyomDaI SzolgáltatáS

VsP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

traffipax
Január 20-án, 22-én, 23-án, 27-én, 28-án, 29-én, 30-án:
7.30–8.40 Várpalota Veszprémi út, 8.50–9.30 Ösküi elágazó tér-
sége, 9.40–10.40 Várpalota, Fehérvári út, 10.50–11.50 Inotai Alu. 
kohó behajtójának térsége, 12.00–12.45 Várpalota belterületén, 
Veszprémi út, 14.00–15.00 Inotai Alu. kohó behajtójának térsége, 
15.20–15.50 Ösküi elágazó térsége, 16.00–16.30 Várpalota, Veszp-
rémi út.
Január  15-én, 16-án, 17-én, 18-án, 24-én, 25-én, 26-án, 31-én:
7.30–8.20 Öskü belterülete, 8.30–9.00 Pétfürdő belterülete, 
9.10–10.00 Berhida belterülete, 10.10–10.40 Peremarton terüle-
te, 10.50–11.50 Ősi belterülete, 13.10–13.50 Pétfürdő belterüle-
te, 14.00–15.20 Berhida és Peremarton belterülete, 15.30–16.30 
Ősi belterülete.

(A helyszín és időpont változásának jogát a Várpalotai Rendőrkapi-
tányság fenntartja.)

a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.

Üvegezés, képkeretezés, 
tükörvágás, üvegcsiszolás

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

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

Menza 
éthordóban, kiszállítva 

500 Ft.
Telefon: 88/575-561

Irodaház bérelhetõ 
10–1000 m2-ig

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

900 Ft/nm+áfa/hó

Telefon: 30/939-5539  
(8–15 óráig)
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Búcsú a Magyar Kupától
Várpalotai Bányász sK–

Mezőkövesdi KC   26:37 (9:22)
Várpalota: Cziráki – Gebhardt 
7, Halász 1, Soha 2, Szöllősi, 
Paic 6(2), Molnár Z. 5. Csere: 
Selymes(kapus), Nagy 1, Simon 
4(2), Tolnai, Haszonics, Méreg, 
Lassu. Edző: Kiss Szilárd.
Mezőkövesd: Szabó – Papp 3, Ba-
jorhegyi 3, Rácz 4(1), Milicevic 
5, Fekete 8(4), Molnár F. Csere: 
Józsa(kapus), Rosta 2, Papic, Ju-
hász 3, Padla 7, Zele 1, Nyeste 1. 
Játékos-edző: Rosta István.

A Mór és az Ajka legyőzé-
se után az NB I középcsapatá-
nak számító Mezőkövesd ellen lé-
pett pályára a Bányász csapata a 
Magyar Kupa legjobb nyolc csa-
pata közé kerülésért vívott mér-
kőzésén. Az ellenfél erejét jelzi, 
hogy a közelmúltban hazai pá-

lyán a Pick Szeged ellen is dön-
tetlent tudtak kiharcolni. Hosz-
szú idő után vendégszurkolókat 
is köszönthettünk a sportcsar-
nokban, így a mintegy 20 kövesdi 
szurkoló és a hazai tábor jóvol-
tából igazi kupahangulatban telt 
a mérkőzés. Bár a találkozó első 
gólját a hazaiak szerezték és 10 
perc után is csak egygólos ven-
dégelőnyt mutatott az eredmény-
jelző, azt sejteni lehetett, hogy 
nincs reális esély a továbbjutás-
ra. Az első félidő második felé-

ben rákapcsolt a kövesdi gárda, 
és határozott, lendületes játék-
kal, valamint kapusuk kiváló tel-
jesítményével fokozatosan léptek 
el az ellenfelét talán túlságosan 
tisztelő hazai csapattól. A palo-
tai csapatból betegség miatt hi-
ányzott Mazák Lajos, s ez döntő-

nek bizonyult. A második félidőre 
a VBSK rendezte sorait és bátrabb 
játékának, valamint a két szélső, 
Gebhardt és Molnár remek játéká-
nak köszönhetően még a két csa-
pat közti különbséget is sikerült 
csökkenteni. Összességében el-

mondható, hogy érvényesült a 
papírforma, győzött a jobb csa-
pat, azonban a Bányász is meg-
valósította a célját, ami ezúttal 
a tisztes helytállás volt.

BérCzes VIKtOr
FOtó: VarPalOtaI.HU

A hírek szerint Vető Gábor ápri-
lis 24-én a legerősebbnek tartott 
világszövetség, a WBC könnyűsú-
lyú ifjúsági világbajnoki övéért 
léphet szorítóba. Az eddig mind 
a 13 profi meccsét megnyerő vár-
palotai bokszoló tavaly júliusban 
nyert junior eliminátor mérkő-
zést a nagy sikerrel megrendezett 
Hazatérés gálán. A világbajnoki 
öv birtokosa jelenleg a mexikói 
Daniel Estrada, ám ő kora miatt 

2010-ben már nem védheti meg 
azt, így bokszolhat a betöltetlen 
címért Vető. A talákozóra a sváj-
ci Tramelanban kerülhet sor, ahol 
az ellenfél kiléte még nem ismert, 
ám lehetséges, hogy a mindössze 
17 éves tanzániai Said Zungu (11-
7-0, 8 KO) várhatja Gábort a ring-
ben, de ezt az információt még 
nem erősítette meg sem a mene-
dzser, sem a világszövetség.

Vető junior 
világbajnok lehet Szombathely adott otthont 

az SKI országos bajnokságnak, 
amelyen a palotaiakat a Várpalo-
ta Shobu-Ippon Shotokan Karate 
Klub versenyzői képviselték. Bu-

dai Adrienn a dobogó legmaga-
sabb fokára állhatott, Pavlényi 
Rebeka formagyakorlatával a 3. 
helyen végzett, Csapó Dávid szin-
tén bronzérmet szerzett.

III. Bakony Pí focikupa néven 
labdarúgótornára került sor a Ké-
pesség- és Tehetségfejlesztő Ma-
gániskola tornatermében. A vég-
eredmény: 1. Bán Aladár Iskola, 
Várpalota, 2. Tasner Antal Iskola, 

Öskü, 3. Magániskola, Várpalota, 
4. Inotai Iskola, 5. Bartos Sándor 
Iskola, Várpalota.

A legjobb játékos Illyés Roland 
(Inota), a gólkirály pedig Szekeres 
Marcell (Magániskola) lett.

Karatés sikerek

Iskolai foci



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

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

www.hubertparketta.hu

300
féle laminált

padló

KéK színû laminált padló   

(8,5 vastagságú, 32-es kopásállóságú) 1490 Ft/m2

Wenge színû laminált padló   
(7mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 1490 Ft/m2

Wenge színû laminált svédpadló   

(10 mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) 1990 Ft/m2

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc 
és alátétfólia!

további aKcióinKról érdeKlôdjeneK üzleteinKben.
Az akció 2010. 01. 01-tôl 2010. 01. 31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.


