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Dértől reszketnek az út menti 
fák. Csikorgó tél köszöntött ránk. 
Szokva vagyunk a csontig hatoló 
hideghez. Ez a lélek hidege, a fo-
gyasztóvá züllesztett tömegek ri-
deg közönye. És mégis: „Február a 
farsang hava, / álarcban gyerme-
kek hada. / Tündér, krampusz, pil-
langó, / ez a farsang jaj, de jó!”

Az emberek ősidők óta „fékte-
len” ünnepléssel válnak meg a tél 
megpróbáltatásaitól. A vidámságé, 
a túlcsorduló életörömé a főszerep 
vízkereszttől (január 6.) húsha-
gyókeddig (idén február 16.), azaz 
a farsang idején. Mulatozás vezeti 
be a húsvétvasárnapot megelőző 
negyvennapos böjtöt. A tánccal, 
jelmezes felvonulással kísért ün-
nepeket hol farsangnak, hol kar-
neválnak nevezik, attól függően, 
hogy éppen merre járunk. A far-
sangolás országonként mást és 

mást jelent. Közös vonás, hogy az 
emberek jelmezt öltenek, és zene-
szóra járják az utcákat.

A civilizáció fáradtan adja meg 
magát; adja át magát a böjtnek. A 
kicsapongást vezeklés követi. Hús-
hagyókedden búcsút illik inteni a 
harsányságnak, faluhelyen a disz-
nóvágások örömeinek, megkezdő-
dik a nagyböjt negyven napja. 

A civilizáció, a város tovább 
zakatol, a civilizáció tapos, lök-
dös, dúl-fúl, sietve szitkozó-
dik, gépiesen robotol a bérért. A 
böjtölő ember azonban ilyenkor 
igyekszik felnézni. Kitekinteni a 
mókuskerékből. Észrevenni a há-
zak homlokzatát, a virágot áruló 
öregasszony szemében a kérlelést, 
észrevenni az ellenőr, a portás, a 
sofőr, a pénztáros szája sarkában 
eltűnt mosolyt, észrevenni a hó 
alól előbújó facsemetét. A nagy-

böjt elhozza a csendet, de a csen-
det meg kell hallani. És amikor a 
csend elérkezik, hozza magával a 
beismerést is: „Én vétkem, én igen 
nagy vétkem.”

Az ember negyven napig tar-
tózkodik a falánkságtól, a hústól, 
a testi megtisztulással felkészül 
a lelki megújulásra. Böjtfogadó 
szerdától nem illendő esküvőt, za-
jos mulatságot rendezni, aki tehe-
ti, ilyenkor testét-lelkét munkálja, 
esténként korán kikapcsolja a te-
levíziót, régi, poros könyveket la-
poz inkább. Elmélyül. A nagyböj-
ti lelkület eléréséhez, az egyház 
szerint, a külső élet visszaszorí-
tása, a magunkba szállás ajánla-
tos. Erősíteni illik az élet jobbí-
tásának szándékát, sajátunkat és 
másokét. 

A böjt elsősorban ételböj-
töt jelent, de kiterjed más javak-

ra is: kevesebbet koccint ilyenkor 
az ember, esténként sem marad ki 
sokáig, fegyelmezettebben alszik, 
figyelmesebben és szűkszavúb-
ban beszélget, csitítja vágyait. 
A meglévőtől, a megadottól for-
dul el, fékezi lázongásait törvény, 
hit, barát és társ ellen. A negyven 
nap alkalmas arra, hogy meglás-
suk, mi haszontalan. Hogy átlép-
jünk a megkopotton, az álarcokon 
az új felé. Hogy átváltozzunk, má-
sokra nézzünk, hogy átrendezzük 
a meglévők fontossági sorrendjét.

Az időszak másik legfontosabb 
jellemzője az irgalmasság, a meg-
bocsátás. „A szeretet leplet borít 
a rengeteg bűnre” – olvashatjuk 
Szent Péter első levelében. Sze-
retve megbocsátani – őszintén, 
viszonzást és hálát nem várva – 
csak úgy érdemes, vagy mégsem?

Balassa Gellért

tündér, krampusz, pillangó
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Drótposta

Hatszázmillió 
a thuri-várnak

több száz milliós pályázati tá-
mogatást kapott a várpalotai és 
a sümegi vár.

A sümegi Hotel Kapitányban 
rendezett szerződéskötési ünnep-
séget a Közép-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács. Pál Béla, a 
tanács elnöke elmondta, hogy kö-
telességünk megőrizni és bemu-
tatni az egyedi értékeket. 

A várpalotai Thuri-vár, 624 mil-
liós vissza nem térítendő támoga-
tást kapott az építészeti felújí-
tásra és látogatóbarát fejlesztés-
re. A sümegi vár pedig 682 milliót 
kap, integrált turisztikai felújítá-
sára. A fejlesztések azt bizonyít-
ják, hogy méltó örökösei vagyunk 
múltunknak.

Lasztovicza Jenő, a Veszprém 
Megyei Közgyűlés elnöke hangsú-
lyozta, jó helyre kerültek a támoga-
tások. Várpalota az idegenforgalom 
felé fordul, s ezzel a város és térsé-
ge egyedülálló lehetőséget kap, hi-
szen az idegenforgalomnak a gaz-
daságban is jelentős szerepe van, 
Sümegen is fontos a befektetés, hi-
szen a munkanélküliség pillanatnyi-
lag meghaladja a húsz százalékot. 

Az ünnepélyes aláírás után Né-
meth Árpád, Várpalota polgármes-
tere elmondta, hogy egész évben 
látogathatóvá szeretnék tenni a 
Thuri-várat, amelyben többek kö-
zött konferenciatermet, kiál lító-
helyiségeket, szabad téri színpadot 
szeretnének kialakítani. A kivitele-
zések az idén megkezdődhetnek.

FelHÍVÁs!
A téli időszak veszélyei a hajléktalan embereken túl az önellátási 

képességükben korlátozottakat, valamint az idős embereket is foko-
zottan érinti. A kihűlés, fagyás okozta halálozás megelőzésének ér-
dekében: FIGYelJüNK eGYmÁsra!

Kérem, hívja a hajléktalanszálló munkatársait, ha a rendkívüli hi-
deg miatt veszélyeztetett embertársáról van tudomása: 88/474-134

Németh Árpád polgármester
Nagy Erika referens

adójogi változások
Csökken az szja: az adó alap-

ja a bruttó bérnek a (27%-os fog-
lalkoztatói) járulékmértékkel nö-
velt összege lesz. Az alsó adó-
kulcs 17%-ra, a felső kulcs 32%-ra 
csökken, az alsó sávhatár 5 millió 
forint lesz. Csökken a visszterhes 
vagyonátruházási illeték általános 
mértéke 10%-ról  4%-ra. A laká-
sok esetében 6%-ról 4%-ra csök-
ken, ám 4 millió forintig tovább-
ra is csak 2%-os mértékkel kell az 
illetéket fizetni. A százalékos eho 
27%-ra emelkedik, a tételes eho 
(1950 Ft/hónap) megszűnik. A tár-
sasági adó mértéke 19%-ra válto-
zik, de ezzel egyidejűleg megszű-
nik a társas vállalkozások 4%-os 
különadója. A jövedéki adómérté-
kek 6,5–15,2% között emelkednek, 
többek között a gázolaj, az ólmo-
zott benzin és a petróleum, vala-
mint a cigaretta esetében. Janu-
ár 1-jétől adóztatás alá kerülnek 
a 30 milliónál nagyobb értékű vízi 
és légi járművek, ill. a nagy telje-
sítményű személygépkocsik. 

A távhő áfája 18%-ról 5%-ra 
csökken.

munkaügyi változások
Január 1-jétől a minimálbér 

összege 73 500 Ft, míg a garan-
tált bérminimum összege 89 500 
Ft lesz. A közszférában a gyesről, 
gyedről visszatérőket saját kéré-

sükre kötelező lesz részmunka-
időben foglalkoztatni legfeljebb a 
gyermek hároméves koráig. Május 
1-jétől átalakulnak a gyermekgon-
dozási ellátások, amelyek követ-
keztében a gyes két évre csökken.

 Az idei évtől azokban a csalá-
dokban, ahol két vagy több aktív, 
tartós munkanélküli van, csak az 
egyikük lehet jogosult rendelke-
zésre állási támogatásra.

Nyugdíjasokat érintő 
változások

Januártól 4,1%-kal emelkedik 
valamennyi nyugdíj és a baleseti 
járadék. Folytatódik a nyugdíjkor-
rekciós program. Az 1988 és 1990 
között megállapított saját jogú 
nyugdíjak egységesen 2%-kal, az 
1992–1995-ben és az 1997–1998 
közöttiek pedig 4%-kal emelked-
nek. 2010. január 1-jétől megszű-
nik a keresetkorlát azok esetében, 
akik 2008. 01. 1-je előtt úgy vo-
nultak nyugdíjba, hogy nem töl-
tötték be az öregséginyugdíj-kor-
határt. Azok esetében, akik 2008. 
01. 1-je után vonultak a korhatár 
betöltése előtt nyugdíjba és dol-
goznak, továbbra is megmarad a 
keresetkorlát a minimálbér más-
félszereséig. Tehát amennyiben a 
nyugdíj melletti jövedelmük  eléri 
a minimálbér másfélszeresét, ak-
kor a nyugdíjuk folyósítását szü-
neteltetni kell.

Fontos változások

Az idén megkezdõdhet A vár felújításA
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elfogadták a város költségvetését
Hosszú megvitatás után 10 igen 
és 4 nem szavazattal elfogadás-
ra került Várpalota Város 2010-
es évi költségvetése, mintegy 
345 millió forintos hiánnyal. a 
költségvetés összeállításánál el-
sődleges célként fogalmazódott 
meg a kötelező feladatok teljes 
körű végrehajtása a működőké-
pesség biztosítása mellett. 

A költségvetés kialakításá-
nak menetéről Máténé dr. Ignácz 
Anita jegyző és Fülöp Zoltánné, a 
pénzügyi iroda vezetője tájékoz-
tatott az ülés során. Miután is-
mertté vált a Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetése, látható 
lett a központi támogatások ala-
csonyabb mértéke, mely elég sú-
lyosan érintette a városi rendele-
tet. A tervezés során fontos szem-
pontként jelent meg: az önként 
vállalt feladatok kizárólag olyan 
szinten tervezhetők, hogy a köte-
lező feladatokat az önkormányzat 
mindenképpen teljesíteni tudja. A 
normatívák esetében változás a 
2009. évhez viszonyítva az, hogy 
több jogcím megszűnt, illetve ösz-
szevonásra került, összességében 
a feladatok ellátására kevesebb 
állami támogatást eredményezve 
a város számára, és az is megálla-

pítható, hogy nincs ellentételezve 
az infláció az állami költségvetés 
részéről, így a városi költségvetés 
bevételeinek és kiadásainak ter-
vezése az óvatosság elve alapján 
történt. 

Az önkormányzat költségvetési 
rendeletének egyensúlyát csak na-
gyobb összegű, mintegy 345 mil-
lió forint hiány – amely az önkor-
mányzati törvény szerinti adóssá-
got keletkeztető éves kötelezett-
ségvállalás felső határát nem éri 
el – betervezésével sikerült biz-
tosítani, amely visszafogott gaz-
dálkodásra és kevés mozgástérre 
nyújt csak lehetőséget. Az elő-
irányzatok tartalmazzák a meg-
kezdett beruházások fedezetét, 

saját források biztosítását is, de 
az év során fel kell készülni az ön-
kormányzati gazdálkodás egyen-
súlyának további javítására, a gaz-
dasági válság hatásainak ellenté-
telezése érdekében szigorú, szűk-
re szabott gazdálkodás szükséges. 
Városunk költségvetésének hiánya 
nem egyedülálló az országban, a 
hasonló nagyságrendű városok 
költségvetése általában magasabb 
összegű hiányt jelez a 2010. év-
re. Várpalota önkormányzata más 
településekkel ellentétben tavaly 
sem vett fel egy fillér hitelt sem, 
így is sikerült egyensúlyban tarta-
ni a költségvetést. 

Tizenkét további, a rendeletet 
érintő módosító javaslat megvita-

tására is sor került. A polgármes-
ter javaslata alapján a tavalyi tá-
mogatási összegre, vagyis 15 mil-
lió forintra számíthatnak a civil 
szervezetek, és a Bányász Sport-
kör is megkapta a módosítás során 
a magasabb mértékű, húszmilliós 
támogatást. – A sport nagymér-
tékben járul hozzá a jövő generá-
ciója egészséges neveléséhez, il-
letve a civil szféra, mint a társa-
dalom önrendelkezésének fontos 
megjelenítője a város működésé-
hez, így ezek az összegek Várpalo-
ta lakosságának nagy részéhez el-
jutnak – hívta fel a figyelmet Né-
meth Árpád polgármester.

A péti vagyonmegosztási per 
elsőfokú, nem jogerős ítéletében 
szereplő 418 millió forintos tétele 
a teljes összeg 5%-ára, húszmillió 
forintra tervezve került a költség-
vetési rendeletbe. Németh Árpád 
állásfoglalása szerint ez évben 
nem nagyon várható, jelenleg pe-
dig egyáltalán nincs jogerős íté-
let, amely fizetési kötelezettséget 
jelentene az önkormányzatnak, 
tehát nagy eséllyel nem kell az 
idén fizetni, viszont ha az egész 
összeg betervezésre került volna, 
akkor nem lehetett volna elfogad-
ni a költségvetést a túl magas hi-
ány miatt.

érkeznek az ajánlószelvények
a választóknak február 8. és 12. 
között kell megkapniuk a név-
jegyzékbe való felvételről szóló 
értesítést (a kopogtatócédulát) 
és az ajánlószelvényt. az érte-
sítő tartalmazza a családi és 
utónevet, a lakcímet, a szemé-
lyi azonosítót, a névjegyzékbe-
li sorszámot, a szavazás helyét 
és idejét, valamint a szavazás-
sal kapcsolatos egyéb tudniva-
lókat. 

Az a választópolgár, aki nem 
kapta meg a választási értesítőt 
és az ajánlószelvényt, az a jegy-
zőhöz fordulhat. 

A névjegyzéket február 10. és 
17. között kell közszemlére ten-

ni az önkormányzati hivatalokban. 
A névjegyzékből kihagyás vagy a 
névjegyzékbe való jogosulatlan 
felvétel miatt kifogást lehet be-
nyújtani. Az egyéni választókerüle-
tekben csak azok a jelöltek indul-
hatnak, akik összegyűjtöttek 750 
érvényes ajánlószelvényt. Az aján-
lószelvények gyűjtését be kell je-
lenteni az adatvédelmi biztosnál. 

Fontos szabály, hogy ajánlást 
a pártok, illetve jelöltek, vala-
mint az ő meghatalmazásukkal 
rendelkezők gyűjthetnek. Ajánló-
szelvényt csak zaklatás nélkül le-
het gyűjteni, tilos ajánlást gyűj-
teni a munkahelyeken, az egész-
ségügyi, a közigazgatási vagy 
önkormányzati intézményekben, 

valamint a közösségi közlekedési 
eszközökön.

Az ajánlás csak akkor érvényes, 
ha azon szerepel a jelölt és a je-
lölőszervezet neve (közös jelölés-
nél mindegyik szervezet neve), az 
ajánlást tevő választópolgár neve, 
címe, személyi azonosító száma, 
valamint aláírása. Az ajánlásokról 
tilos másolatot készíteni, és tilos 
az adatokat esetlegesen adatbázis 
építésére felhasználni. 

Az országgyűlési egyéni válasz-
tókerületben indulni szándékozó 
jelöltek március 19-ig gyűjthetik 
az ajánlószelvényeket, és szintén 
eddig az időpontig kell bejelente-
ni az országgyűlési egyéni válasz-
tókerületi választási bizottságnál, 

ha valaki indulni kíván a választá-
son. Az összegyűjtött, de le nem 
adott ajánlószelvényeket március 
22-éig meg kell semmisíteni.

A ajánlószelvények azért fon-
tosak, mert területi listát azok a 
pártok állíthatnak, amelyek a te-
rületi választókerületek egyne-
gyedében, de legalább kettőben 
egyéni jelöltet tudtak állítani. A 
területi listákat március 22-ig kell 
bejelenteni a területi választási 
bizottságnál. 

Országos listát az a párt állít-
hat, amelyik legalább hét területi 
választókerületben állított listát. 
E listát március 23-ig lehet beje-
lenteni az Országos Választási Bi-
zottságnál.

A költségvetés bevételeinek és kiAdásAinAk tervezése Az óvAtosság elve AlApján történt



[ 2010. február 11. ]4

az ügyvéd válaszol

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

Szavazzon a Jobbik jelöltjére,

Szabó Richárdra!

Jobbik iroda
Várpalota, Kastélydomb utca 21.

Nyitva: szerdán 15–17, vasárnap 10–12 óráig

Fokos Íjászbolt
Várpalota, Szabadság tér 3.

Nílus fürdőszobaszalon
Várpalota, Szent Imre út 15.

SantaFe Pub
Várpalota, Táncsics utca 15.

Star Elektro Kft.
Várpalota, Szent István utca 27.

Ajánló szelvényét az alábbi 
helyeken adhatja le:

a cégeljárásról
Hazánkban a cégeljárás, a cégbejegyzés-

sel kapcsolatos ügyek és a cégjog általában 
az utóbbi időben nagyot és gyorsan változ-
tak. Talán ez az a jogterület, ahol úttörő a 
jogalkotás a tekintetben, hogy ha alapvető 
változásokat, újszerű eljárásokat kívánnak 
meghonosítani valahol, akkor biztos a cég-
jogban fogják azt megtenni. A cégeljárás-
sal kapcsolatosan legfontosabb változás – 
bár az anyagi jogszabályok is sokat változ-
tak –, az elektronikus cégeljárás bevezetése. 
Ez a rendszer már csaknem két éve működik 
az országban, és el kell mondani, hogy a be-
vezetésekor hatalmas nehézségekkel nézett 
szembe mindenki, a jogalkalmazók csakúgy 
mint az ügyfelek. Ezek a nehézségek kisebb 
részben jogi, nagyobb részben informatikai 
problémák voltak és mindenkitől komoly be-
ruházást (hardver, szoftver) igényeltek, aki 
szeretett volna ebben dolgozni. Az idősebb 
generációk tagjai közül sokan, akiknek nem 
volt a mindennapjaik részese a számítógép 

és az informatikai rendszerek, nem is min-
denki tudott áttérni erre. A cégjogban meg-
honosodott és kikristályosodott eljárást in-
formációk szerint majd az ingatlanjogban is 
megpróbálják meghonosítani, az adásvételi 
szerződéseket elképzelhető, hogy nem soká-
ra elektronikus formában jegyzik majd be a 
földhivatalok.

A rendszer létrehozásának az volt az alap-
vető célja, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa a 
cégek bejegyzését, amit a kezdeti gyermek-
betegségek leküzdése után sikerült is elér-
ni. Ma már egy új céget, ha minden stimmel, 
gyakorlatilag 2-3 óra alatt bejegyeznek. Az 
aktákat a Cégbíróságnak már nem papír ala-
pon, hanem ún. elektronikus aktaként nyújt-
juk be. Ebben az elektronikus aktában min-
den meg van ugyanúgy, mint egy rendes irat-
tartóban, csak minden a számítógépen léte-
zik, komoly biztonsági rendszerek működése 
mellett, a hamisítás gyakorlatilag kizárt. Az 
elektronikus akta készítője felel azért, hogy 

ebbe csak a jogszabályoknak megfelelő, és le-
ellenőrzött adatok kerüljenek be.

Már a költségtérítés sem csekken illet-
ve illetékbélyeggel leróva történik, minden 
a számítógépen keresztül megy. A rendszer 
nem rossz, de azért vannak komoly kihívások 
amikkel szembe kell nézni, talán a legfonto-
sabb ilyen kérdés az archiválás megoldása. A 
sima, papír alapú aktákat irattárban, levél-
tárban lefűzve őrizték meghatározott ideig, 
ha kellett elővették. De hogyan őrizzük meg 
az elektronikus aktát úgy, hogy elérhető le-
gyen akár 20 év múlva is, illetéktelenek ne 
férjenek hozzá és ne sérüljön? Fontos kérdé-
sek ezek, amikre az informatikusok és a jo-
gászszakma együtt keresi a választ.

A rendszer alapjában véve jó, kellő garan-
ciákkal és biztonsági előírásokkal a többi jog-
ágban is eredményesen lehetne alkalmazni, 
azonban jelenleg ez még a jövő zenéje....

IFJ. Dr. HarCOs GÁBOr üGYVéD

Fizetett politikai hirdetés



[ 2010. február 11. ] 5

megkérdeztük...tovább működik 
az ápolóotthon

Várpalota képviselő-testülete 
tavalyi, az ápolóotthon bezárá-
sáról szóló döntését legutóbbi 
ülésén módosította: 2010. de-
cember 31-ig továbbra is mű-
ködteti az intézményt, mely-
hez önkormányzati támogatást 
nyújt.

2009. november 26-án került 
elfogadásra az a határozat, mely-
ben arról rendelkezett a testület, 
hogy a Városi Népjóléti Gondozási 
Központ keretében működött ápo-
lóotthont legkésőbb 2010. június 
30-ával megszünteti. A Veszprém 
Megyei Önkormányzat az intéz-
ményt nem kívánta működtetésre 
átvenni, de úgy rendelkezett, hogy 
feladatellátási kötelezettsége ke-
retében az intézmény harminc el-
látottjának elhelyezést biztosít a 
megyei önkormányzat idősek ott-
honainak üres férőhelyein, a je-
lenlegi intézmény pedig bezárásra 
kerülne. A képviselő-testület dön-
tése nyomán azonban módosításra 
került a megszüntető határozat: a 
február 4-i ülésen arról döntöt-
tek, hogy az ápolóotthont 2010. 
december 31-éig működtetik, és a 
2010. évi költségvetésben a mű-
ködtetéshez nyolcmillió forint ke-
retet biztosítanak.

– A szociális ellátórendszer 
állami finanszírozása rendkívüli 
mértékben csökkent, ennek követ-
keztében az önkormányzat hozzá-
járulása mintegy háromszorosá-
ra növekedett. Az önkormányzat 
a nem kötelező feladatokat felül-
vizsgálta, és bizonyos, az idősek 
szociális ellátása keretében eddig 
működtetett feladatokat meg is 
szüntetett – adott tájékoztatást 
a testületi ülésen Katona Csaba 
alpolgármester a témában. Jog-
szabályi változások is történtek, 
amelynek következtében az ed-
dig kötelező feladatok egy része 
a település lakosságszáma alapján 
már nem kötelező Várpalota szá-
mára, ilyen az idősek átmeneti el-
látása, amely már megszüntetésre 
került, míg más feladatok átkerül-
tek a kistérséghez. 

Az ápolóotthont a kistérség 
nem vette át, és mivel a városve-
zetés szerette volna tovább mű-
ködtetni az intézményt, így tár-
gyalások folytak a lehetőségek-
ről: az önkormányzat igyekezett 
megoldást találni, és felmerültek 
különböző alternatívák. Az intéz-
mény bezárását nem támogatta a 
testület, minden képviselő a meg-
maradás mellett harcolt, hiszen 
egy ekkora településnek minden-

képpen szüksége van arra, hogy 
a betegeket, időseket megfelelő 
körülmények között el tudja he-
lyezni szükség esetén. Másrészt, 
remélhetőleg, az új kormányzati 
ciklusban a vezetés átgondolja az 
idősellátással kapcsolatos jelenle-
gi folyamatokat, a finanszírozás-
ban új lehetőségek nyílnak majd 
meg, és így megoldódhat az ápo-
lóotthon jövő évi működtetésének 
problémája is. 

– Igyekeztünk bevonni az 
„Egy mosolyért” Közalapítványt 
is, illetve kerestük a lehetősége-
ket az önkormányzati teher csök-
kentésére az ellátás finanszírozá-
sa vonatkozásában. Az alapítvány 
a jövőben nagyobb szerepet vál-
lal az intézmény fenntartásában, 
az önkormányzat pedig egy meg-
határozott összeggel támogatja 
az ápolóotthont, így az idei év-
ben biztosítva lesz az intézmény 
fenntartása – ígérte az alpolgár-
mester. Az ápolóotthon megbí-
zott vezetője és valamennyi mun-
katársa pedig mindemellett vál-
lalja, hogy a még szükséges fenn-
tartási összeget költségvetésen 
kívüli forrásból, illetve még taka-
rékosabb működéssel biztosítja.

GÁGó 

Bővül a politikai pártok sora
Várpalotán is bemutatkozott a 
lehet más a Politika (lmP) or-
szágos listavezetõje, schiffer 
andrás és Vancsek Ferenc képvi-
selőjelölt.

A párt színeiben Várpalotán 
Vancsek Ferenc indul, aki tanító-
ként és a jelentős eredményeket 
felmutató Egészséges Palotáért 
Egyesület elnökeként különö-
sen fontosnak tartja a környeze-
ti nevelést és a környezetvédel-

met. Céljai közt zöld munkahe-
lyek teremtése, az egészségügyi 
ellátás és az oktatás rendbetéte-
le szerepelnek. Választókerüle-
tének prob lémáit az egyes te-
lepülésekre eljutva, civil össze-
fogással tervezi megoldani. Így 
például városunkban a bakonyi 
erdők tulajdonjoga és kezelése, 
a nyolcas elkerülő út megépíté-
se, a helyi termelők és kereskedő 
védelme szerepel. 

BÁlINt aNGélaschiffer András és vAncsek ferenc

milyen sportokat 
kedvel?

Badics Diána tanuló
Kedvenc sportom a foci. Egy éve 

játszom a JÁÉV SE női focicsapatá-
ban védő poszton. Ezenkívül érde-
kel még a kézilabda és az atlétika, de 
az utóbbira sajnos nincs lehetőség a 
közelben. Rendszeresen szurkolok  az 
Veszprém kézilabdacsapat meccsein. 

Helmrich Gábor lemezlovas
Leginkább kézilabdázni és ko-

sárlabdázni szeretek, viszont suli 
és munka mellett kevés időm jut 
rá. A snookert szívesen kipróbál-
nám versenyszerűen is, de sajnos 
nem túl népszerű sport. Ha időm 
engedi, szívesen nézek tévében 
vízilabdát, teniszt, síugrást, illet-
ve az előbb említett sportokat.

simon Diána jegykezelő
Tavasztól késő őszig rendsze-

resen biciklizem, a hónap közepé-
től konditerembe fogok járni, és 
szeretném kipróbálni a zumbát is. 
A Veszprém kézilabdacsapatának 
meccseit rendszeresen látogatom, 
ha pedig nem sikerül elmen nem, 
tévében mindig megnézem.  

  B. K.
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szmogriadó 
közelében

Várpalotán és Kazincbarcikán 
január utolsó napjaiban a még 
egészséges mennyiségű por 
duplája keringett a levegőben, 
ezért a hatóság szmogriadó el-
rendelését fontolgatta a telepü-
léseken. 

A fővárossal együtt összesen 
19 magyar városban átlépte az 
egészségügyi határértéket a le-
vegőben a szállópor (PM10) kon-
centrációja. Január 25-én Várpa-
lotán, Kazincbarcikán, Tökölön és 
Dorogon 90 mikrogramm/köbmé-
ter fölé kúszott a szállópor kon-
centrációja. A későbbi napokban 
Várpalotán és Kazincbarcikán to-
vább romlott a helyzet: Várpalo-
tán 115,4 mikrogrammos PM10-
szintet mértek, ami az egészség-
ügyi határérték több mint duplá-
ja, hasonlóan Kazincbarcikához, 
ahol 108,8 mikrogrammos érté-
ket mértek a műszerek. A számok 
alapján a két város a szmogriadó 
közelébe került, mert a PM10 át-
lépte a riasztási szintet.

A szmogriadóval foglalko-
zó kormányrendelet szerint a ri-
asztási küszöbérték a PM10 ese-
tén 100 mikrogramm/köbméter. 
Szmogriadót akkor kell elrendel-
ni, ha ezt a határértéket legalább 
két napon át meghaladja a szál-
lópor koncentrációja, és ha fenn-
áll a veszély, hogy a légszeny-
nyezettség tartósan túllépi a ha-
tárértéket. Szmogriadó esetén 
a váro sok életbe léptetik saját 
szmogriadótervüket, amelyben 
szerepelhet például az autóforga-
lom korlátozása vagy lehetőség 
szerint alacsonyabb kéntartalmú 
tüzelőanyagok használatának az 
előírása. 

A szennyezett levegőjű tele-
pülések lakói ilyen esetben minél 
kevesebbet tartózkodjanak a sza-
badban, és ha lehet, ne közleked-
jenek autóval. A rossz levegő fő-
ként az időseket, a gyermekeket 
és az asztmában vagy egyéb lég-
zőszervi betegségekben, illetve a 
keringési betegségekben szenve-
dőket veszélyezteti.

A Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség laboratóriuma 2010. 
január 24-én  tájékoztatta Várpalo-
ta Város Önkormányzatát a várpalo-
tai automata monitorállomás által 
mért szállópor (PM10) 24 órás átlag 
koncentrációjának 75 µg/m3 tájé-
koztatási küszöbértéket meghaladó 
2010. január 22-ei és 23-ai túllépé-
séről. A következő napokban a szálló-
por (PM10) 24 órás átlag koncentrá-
ciója többször meghaladta a tájékoz-
tatási küszöbértéket. Január utolsó 
hetében két alkalommal a 100 µg/m3 
értéket is meghaladta, de szerencsé-
re a riasztásiküszöb-értéket nem ér-
te el, így hatósági intézkedésre nem 
került sor.

mi okozta a magas szállópor-
koncentrációt?

A szállópor-szennyezést elsősor-
ban a dízel üzemű autók, valamint 
a fűtés okozzák. Manapság az autók 
üzemanyagának tökéletlen égéséből 
származó koromszemcse az egyik 
leggyakoribb szennyező forrás. 

Hogyan működik a légszennye-
zettség mérése?

Hazánkban a légszennyezettséget 
és a légszennyezettség határértékek 
betartását az országos légszennye-
zettség-mérő hálózat segítségével 
rendszeresen vizsgálják és értékelik. 
A mérőhálózat telepítése és fenntar-
tása, valamint az egyéb vizsgálati 
módszerek feltételeinek biztosítása 
állami feladat. Városunkban a mérő-
hálózat részeként 1 db automata mé-
rőállomás működik a Szent István út 
és Honvéd út kereszteződésében. 

A légszennyezettségi határérté-
kek – beleértve a légszennyező anya-
gok veszélyességi fokozatba történő 
besorolását, valamint a különböző 
határértékeket – a környezet-egész-
ségügyi és környezetvédelmi, vala-
mint az egyéb szakterületeken fo-
lyó tudományos kutatások legújabb 
adatai és a méréstechnika területén 
elért eredmények figyelembevételé-
vel kerülnek megállapításra.

mit kell magas szállópor-
koncentráció esetén tenni? 

Az úgynevezett tájékoztatási-
küszöb-érték átlépését követően 

önkormányzatunknak jelzési kötele-
zettsége van: a lakosságot és az in-
tézményeket helyben szokásos mó-
don kell értesíti (kifüggesztés, vá-
ros honlapjára, illetve a városi tele-
vízióban történő kihelyezés).

A tájékoztatás során ismertetni 
kell a túllépés helyét, mértékét, illet-
ve előrejelzést az adott és az elkövet-
kező napra. A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az érintett, a veszélyezte-
tett lakosság megjelölésére, a várha-
tó egészségügyi hatásokra, tünetekre, 
az érintett népességcsoportok számá-
ra javasolt elővigyázatossági intézke-
désekre és a szennyezettség csökken-
tése érdekében teendő megelőző be-
avatkozásra, a kibocsátások csökken-
tésére vonatkozó ajánlásokra.

A riasztásiküszöb-érték elérését 
követően már konkrét hatósági in-
tézkedéseket kell tenni. Hivatalunk 
az esetlegesen előforduló szennye-
zések miatt a Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőséggel és a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság vár-
palotai polgári védelmi kirendeltsé-
gével közösen kidolgozott egy tájé-
koztatási tervet.

A tájékoztatási terv feladata, 
hogy rendkívüli intézkedést igénylő 
légszennyezettség kialakulása ese-
tén meghatározza az emberi élet, 
az egészség, illetőleg a környezet 
megóvása érdekében teendő szük-
séges intézkedéseket, azok elrende-
lésének és végrehajtásának szabá-
lyait. Célja továbbá, hogy elemeivel 
a környezeti levegő minőségét tar-
tósan és hatékonyan megóvja és ja-
vítsa, az emberi egészség védelmét 
és a környezet állapotát megőrizze.

 A terv tartalmi vonatkozásai a la-
kossági tájékoztatáson kívül, azokra a 
természetes és jogi személyekre, to-
vábbá jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezetekre is kiterjed, akik 
tevékenysége, létesítménye, terméke 
levegőterhelést okoz vagy okozhat.

Szerencsére Várpalotán a meteo-
rológiai viszonyok alakulása mi-
att nem volt szükség a tájékozta-
tási tervben foglaltak, pl.: különbö-
ző közlekedést érintő intézkedések 
bevezetésére. A csapadék, illetve a 
szél mérsékelték a szállópor mennyi-
ségét a levegőben, és ezzel a város 
lakossága is fellélegezhetett.

szálló por a levegőben

műemlékvédelem Várpalotán
múltunk megbecsülése városunk 
boldogabb jövőjének egyik zá-
loga.  a gyökereinkhez való ra-
gaszkodás, történelmi emlékeink 
feltárása rendkívül lényeges fel-
adatunk, hiszen ismernünk kell a 
múltat, hogy építhessük a jövőt.

A műemlékvédelem időszerű kér-
déseiről és helyi lehetőségeiről be-
szélgettek a Városszépítő és -Védő 
Egyesület januári rendezvényén a 
megjelentek. Németh Katalin mű-
emléki felügyelő, Belényessiné 
Sárosi Edit és Holcsik Eszter régé-
szeti felügyelők tájékoztattak a mű-
emlékvédelemmel kapcsolatos jö-
vőre vonatkozó feladatokról, és ad-
tak szakértő válaszokat a felmerülő 
kérdésekre, többek között városunk 
középkori történelmének egy jelen-
tős emlékéről, a ferences kolostor 

romjairól, amellyel kapcsolatban el-
hangzott, hogy a nemrégen felújí-
tott Tomori-forrásnál lehetne elhe-
lyezni egy emléktáblát, a valami-
kori kolostor helyét jelölve. Érdek-
lődésre számot tartó téma volt az 
inotai halomsírok és a benne talált 
régészeti leletek kérdése, azok Vár-
palotára kerülésének esetleges le-
hetősége, legjelentősebb történel-
mi épületünk, a Thuri-vár, valamint 
az Árpád utcai műemlékek állapo-
ta, és a vár mögé tervezett szál-
loda kérdésköre is. A városszépítő 
egyesület sokat tett Várpalota tör-
ténelmi emlékeinek felkutatásáért, 
rendben tartásáért és megismerte-
téséért, különösen fontosnak tartja 
városunk műemlékeinek védelmét, 
melyben a jövőben is számíthatnak 
a műemléki és régészeti felügye-
lők együttműködő munkájára. G. a.
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Nyolvan év áll a hátuk mögött
Jubileumi hangversennyel ün-
nepelte tavaly fennállásának 
nyolcvanadik évfordulóját a Vár-
palotai Bányász Fúvószenekar. 
művészeti értékét számtalan 
elismerés, díj, kitüntetés bizo-
nyítja. 

Mindannyian ismerjük a városi 
rendezvények alkalmával megjele-
nő Bányász Fúvószenekart, akik-
nek felcsendülő muzsikáját min-
dig örömmel fogadja a várpalo-
tai közönség. Városunk kultúrtör-
ténetének ugyanis fontos részét 
képezi a zenekar, vitathatatlan 
örökség, rangos és értékes eleme 
múltunknak és jelenünknek. 

Nyolc évtized alatt több 
mint 200 zenész és 14 karmes-
ter tartotta életben a nagy múltú 
együttest.

Az elmúlt tíz esztendő jelentős 
változásokat hozott az együttes 
életében. Az intézményi és kar-
mesterváltások éreztették hatásu-
kat, s bár a zenekar létszáma nem 
nőtt, de nem is csökkent, mégis 

magas volt a mozgás a ki- és belé-
pő tagokat illetően – olvashatjuk 
a fúvószenekar nyolcvan évének 
történetét feldolgozó, a jubileum 
alkalmából Petrovics László által 
szerzett összefoglalóban.

– A jelenlegi tagok, mintegy 35 
fő, jó közösséget alkotnak a zene-
kari próbákon túl is, szeretik ön-
ként vállalt zenekari elfoglaltsá-
gukat, büszkén ápolják és folytat-
ják elődeik nemes hagyománya-
it – vallja az együttes jelenlegi 
karmestere, Varga Péter, aki las-

san tíz éve végzi kitartóan a nem 
kevés időt és energiát igénylő ze-
nekari vezetést, miközben a jövő 
nemzedék zenészeit oktatja a ze-
neiskola padjaiban. 

Az utánpótlás ugyanis több-
nyire innen kerül ki, de a legfiata-
labbak mellett a közép- és idősebb 
korosztály is képviselteti magát. 
– Végül zenei pályát választók is 
megfordultak csapatunkban – 
mondja büszkeséggel Varga Péter 
(akinek a nevéhez köthető többek 
között a Várpalotai napok szignál-
jának megalkotása), – úgy mint a 
Leitner testvérek (Zsuzsa és Fe-
renc), akik ma már Bécsben ze-
nélnek, Szellinger Tamás, aki ka-
tonazenekarban játszik, vagy Far-
kas Áron, aki jelenleg a kaposvári 
zenekar tagja.   

1997-ben a Várpalotai Bá-
nyász Fúvószenekar Aranydiplo-
mát kapott. Azóta nem minősí-
tették, így az idei tervek között 
szerepel, hogy ismét megméres-
sék magukat az elismerést osztó 
bizottság előtt. – A 2010-es ter-

vek egyelőre elég bizonytalanok. 
Többnyire a költségvetés függvé-
nye például az ez évi zenekari ta-
lálkozó is, de az már biztos, hogy 
az áprilisi mazsorettfesztiválon 
és a szokásos városi rendezvé-
nyeken részt veszünk – tájékoz-
tatott a karmester. 

– A zenekar működését jelenleg 
a Várpalotai Bányász Fúvószene-
karért Alapítvány segíti, amelyért 
köszönet jár Hergovics Jánosnak, 
aki hosszú ideig volt elődöm, s 
munkájával sokat tett az együtte-
sért – mondta Varga Péter. 

A szűkösre szabott támogatás-
sal rendelkező együttes a sok ne-
hézség ellenére is kitartóan készül 
idén is a nyárra új repertoárjával. 
Bár időnként küzdenek egyenru-
ha- vagy éppen kottahiánnyal, 
a hangszerállomány amortizáló-
dásával, mégis kötelességüknek, 
bányászbecsületüknek tart ják a 
nyolcvan éve tartó hagyomány to-
vábbápolását. 

BÁlINt aNGéla

aktív nyugállományúak közgyûlése
a Gábor Áron Nyugállományúak 
Klubja január 26-án, a Helyőrsé-
gi művelődési Otthonban tartot-
ta az éves beszámolót és a 2010. 
évi programot elfogadó közgyű-
lését, amely egyben felkészülést 
is jelentett a klub megalakulása 
ez évi, 35. éves évfordulójára. 

A Képesség- és Tehetségfejlesz-
tő Magániskola tanulóinak műsora 
és Cseszneki Hédi rendőr törzs-
őrmester szavalata nyitotta meg 
a klub közgyűlését. – Rendkívül 
mozgalmas, eredményes évet zár-
tunk 2009-ben, hiszen jóval túl-
teljesítettük a betervezett prog-
ramok, feladatok végrehajtását – 
hangsúlyozta Dobszai József nyá. 
alezredes ünnepi beszédében. A 
kirándulások között kiemelkedő 
volt a parlamenti látogatás. Az év 
során megtiszteltetésként két al-
kalommal is meglátogatta a klubot 

dr. Vadai Ágnes, a honvédelmi mi-
nisztérium államtitkára. A hagyo-
mányápolásra nagy hangsúlyt he-
lyező szervezet az aknavető cső 
robbanásának 90. éves évfordulója 
szervezésében, a vitéz Csörgey Ká-
roly tábornok emlékművének rend-
betételében, az ünnepség lebo-
nyolításában fő feladatot vállalt. 
A klub legerősebb oldala a hazafi-
as honvédelmi nevelés végzése az 
iskolákban, melyre a 2010-es év-
ben is sor kerül majd. Nagyszabású 
rendezvény volt a sportversennyel 
egybekötött hagyományos Szent 
Borbála-megemlékezés, illetve a 
klub mindezeken túl számos meg-
hívásnak tett eleget az év során. 
Más szervezetekkel is eredménye-
sen működnek együtt, mint pél-
dául a Nyugat-magyarországi Had-
kiegészítő Parancsnoksággal és a 
Bányászhagyományok Ápolásáért 
Egyesülettel.

A 35 éves évforduló alkalmá-
ból több kitüntetésátadás, kulturá-
lis műsor és előadás várható a fel-
készülés jegyében, valamint a klub 
segítséget nyújt a Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetsége elnöksé-
gének is, a szervezet létrejöttének 
húszéves évfordulója megünnep-
lésének előkészületi munkájához. 

Dobszai József köszönetét fejezte 
ki Fürst Tamás ezredesnek és Mé-
száros József alezredesnek, akik 
sokrétű segítséget adtak tárgyi, 
technikai vonatkozásban is, a ren-
dezvényekhez, a vendéglátáshoz 
pedig a csókakői Szent Donát Bor-
lovagrend is hozzájárult, külön ki-
emelve Sáfár Melinda borkirálynőt.

A közgyűlésen részt vettek: Deák Istvánné országgyűlési képvi-
selő, Sipos Géza nyá. ezredes, a BEOSZ elnöke, az Országos Idősügyi 
Tanács tagja, Fürst Tamás ezredes, az MH Bakony Harckiképző Köz-
pont parancsnoka, a helyőrség parancsnoka, dr. Csányi Zoltán rend-
őr őrnagy, a városi rendőrkapitányság megbízott vezetője, Bebesi 
István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója, a megyei közgyűlés 
egészségügyi bizottságának alelnöke, Gadanecz György és Vámosi 
Tibor önkormányzati képviselők, a Szent Donát Borlovagrend kép-
viselői.  

Elismerésben részesültek: Fodor Magdolna gazdasági titkár, 
Nagyistók István nyá. őrnagy, elnökhelyettes,  Palángi Ádám és 
Horváth József klubtagok.
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rendőrségi hírek

Vigyázzunk az értékeinkre!
A tulajdonos figyelmetlenségét kihasználva leállított, nyitott álla-

potban hagyott kocsiból lopott el egy táskát a benne lévő készpénzzel, 
iratokkal és egyéb értékekkel ismeretlen tettes az egyik bevásárlóköz-
pont parkolójában. Egy másik alkalommal a tulajdonos az üzemanyag-
töltő állomáson hagyta nyitva járművét, ez esetben diplomatatáskát 
tulajdonított el az ismeretlen tettes, készpénzzel és egyéb iratokkal. A 
rendőrkapitányság munkatársai kérik a lakosságot, hogy a gépjárműveik 
utasterében ne hagyjanak értéket, és gondoskodjanak annak zárásáról, 
még akkor is, ha csak rövid ideig hagyják őrizetlenül. A vásárlást köve-
tően, a csomagok bepakolása közben is legyenek elővigyázatosak! 

Ittas vezetőket fogtak
Közúti ellenőrzés során egy férfi, majd egy nő esetében is eljárás in-

dult ittas vezetés miatt. A rendőrök felhívják a lakosság figyelmét, hogy 
a folyamatos közlekedési ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítanak 
az ittas vezetők kiszűrésére. 

éjszakai csendháborító
Csendháborítás miatt tettek feljelentést egy férfi ellen, akiről lakos-

sági bejelentés kapcsán derült ki, hogy hangos kiabálásával és viselke-
désével zavarja a szomszédban lakók nyugalmát a késő esti órákban. Az 
intézkedő rendőrök többszöri felszólításának sem tett eleget, ezért el-
járást indítottak ellene.

személygépkocsi és teherautó ütközött
A 8-as számú főúton történt közlekedési baleset során személy- és 

tehergépkocsi ütközött. A tehergépkocsi vezetője a hóesés során síkos-
sá vált úton megcsúszott, majd az úttesten keresztbe fordult és vontat-
mányának bal oldala nekiütközött a szemből jövő autónak. Ezt követően 
a személygépkocsi megpördült és az úttest melletti árokba csúszott.  A 
balesetben egy fő szenvedett. 

Horgászbotot és fát loptak
Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a rendőrök, aki egy garázs ab-

lakát törte be és onnan különböző horgászfelszerelési tárgyakat tulaj-
donított el. Szabálysértési eljárás indult két férfi ellen, akiket a közte-
rület-felügyelet munkatársai értek tetten. Az elkövetők a város külte-
rületéről engedély nélkül, kézifűrésszel vágták ki a fákat, és készültek 
elszállítani azokat.

 BalÁzs KIttI

Köszönetnyilvánítás
A Palotai Hírnök januári számában mutatta be vöröskeresztes 
szervezőmunkámat. A hozzám eljuttatott élelmiszer-, ruha- és 
egyéb felajánlások száma azóta megtöbbszöröződött, amelyet ez-
úton köszönök meg minden segíteni vágyó embernek, mert ezzel 
lehetőségemmé válik még több adomány továbbítására a rászoru-
lókhoz. Így együtt tudunk segíteni embertársainkon, mert a szer-
vezőmunka önmagában mit sem ér önzetlen, adakozó szándékú 
emberek nélkül.

Lábas István vöröskeresztes szervező
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UNIQA jogvédelmi biztosítások
– segítünk érvényesíteni jogait és 

jogos követeléseitAz új generáció
  biztosítója

Várpalota, Szabadság tér 6. Telefon: 88/746-963, 70/941-5676
Nyitva tartás: h.–cs.: 8.30–16-ig, p.: 8.30–14-ig, szo.–v.: zárva

március 10–április 3.

Tavaszi Fesztivál 
a retro színházban

GYóGYszertÁraINK:
Belvárosi Gyógyszertár – Várpalota, Szent I. u. 2. • elI Pa ti ka 
– Várpalota, Fehérvári út 17. (Tesco) • Kabay János Gyógyszer-
tár – Várpa lota, Táncsics u. 15. • szent György Patika – Várpa-
lota, 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.
25-én 17 órakor megemlékezés a kommu-

nizmus áldozatainak emléknapja alkal-
mából. Elõadást tart Nyírfás Dezsõ a 
kommunista rendszer hazai áldozatairól.

12-éig megtekinthető a rocktörténeti 
kiállítás.

HemO
Várpalota, Mandulás
február 12–március 9. dr. Frisch Gyula fest-

ménykiállítása. 16.30-kor megnyitja: Ma-
daras Annamária.

alaGsOr sÖrÖzõ
Várpalota, Honvéd u. 1.
27-én Viadukt, Hisztéria, Elemi Állapot

mise, istentisztelet
KatOlIKus
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 8, 

10 és 18 óra. Minden hónap elsô vasárnap-
ján 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: 8 dkg sütőmarga-
rin, 35 dkg liszt + a nyújtáshoz, 8 
dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 
5 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, 
1 evőkanál rum, a sütéshez olaj, a 
szóráshoz vaníliás porcukor

Elkészítés: A vajat/margarint 
felolvasztjuk. A lisztet mély tálba 
szitáljuk, belekeverjük a cukrot, a 
vaníliás cukrot és egy csipet sót. 
A közepébe mélyedést nyomunk, 
hozzáadjuk a tojássárgákat, a va-
jat, 1 ek. tejfölt, a rumot, és alapo-
san összedolgozzuk (ha túl kemény 
a tészta, még egy evőkanál tejfölt 

adunk hozzá). Fóliába csomagol-
juk, s fél órára hidegre tesszük.

A tésztát lisztezett deszkán kb. 
3 mm vastagra kinyújtjuk, dere-
lyevágóval 8-10 cm oldalnagyságú 
négyzeteket vágunk belőle. A tész-
tadarabokat tetszőleges mintákká 
hajtjuk/vágjuk.

Nagy lábosban bőséges olajat 
forrósítunk, kis adagokban mind-
két oldalukon világosra sütjük a 
fánkokat, papírtörlőre szedjük, 
és felitatjuk róluk az olajat. Tálra 
tesszük, melegen megszórjuk vaní-
liás porcukorral, és lekvárral körít-
ve kínáljuk.

recept(t)úra

Csörögefánk 

Nagyon büszke vagyok erre az aranyórára. a nagyapám a halálos 
ágyán adta el nekem.

– mi az: pici, rózsaszín, szőrös állatka, amelyik négy számjegyből áll?
– Pink hód.

szórakozóhelyen szöszi csajszi odalibeg a pulthoz és foghegyről 
mondja a pultos srácnak:
– Helósziókaaa, aggyá má valami rostosat!
– Bútorlap jó lesz?

– mit mond Kőműves Kelemen a fiának vacsora közben?
– egyél fiam, anyád már fal.

Humorzsák
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Tavaszi   FesztiválTavaszi   Fesztivál
RetRó Színházban

2010. március 10., szerda 19.00
RETRO SZERELEM

avagy Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné 
és a két szeleburdiak

vígjáték 1 részben – a Budaörsi Játékszín előadása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010. március 19. péntek 19.00
Földes László Hobo: VADÁSZAT

– a debreceni Csokonai Színház előadása –

2010. március 29. hétfő 19.00
Egressy Zoltán: PORTUGÁL

– a budapesti Katona József Színház előadása –
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010. április 3. szombat 20.00
KOVÁCS KATI és a QUALITONS 

együttes koncertje

tavaszi fesztivál a retro színházban
a Pannon Várszínház negyedik al-
kalommal rendezi meg március és 
április között a tavaszi fesztivált. 
a teátrum vezetése a korábbi si-
kerekre való tekintettel úgy dön-
tött, kiterjeszti hagyományos ren-
dezvényét a tavalyi évben meg-
nyitott inotai retro színházra is. 
a retróban március 10-e és április 
3-a között három vendégjátékot és 
egy koncertet láthat a közönség. 

Elsőként március 10-én, Csoko-
nai Vitéz Mihály Özvegy Karnyóné 
és a két szeleburdiak című műve 
nyomán készült Retro Szerelem cí-
mű vígjátékot mutatja be a Budaör-
si Játékszín társulata. Könnyfakasz-
tóan fergeteges vígjáték. Szem nem 
marad szárazon, ha Magyar Attila a 
női nemet meghazudtoló kecsesség-
gel tipeg topánkáiban a színpadon. 
Szegény asszony dolgozik, neveli a 
gyereket, vezeti a háztartást, viszi a 
boltot. Bárcsak jönne egy igazi férfi, 
aki megérti egy egyedülálló nő lelké-
nek finom rezdüléseit. Talán túl nagy 
kérés ez egy gyönge nőtől ebben a 

kegyetlen világban, ahol egy kis va-
gyonért minden gazságra képesek bi-
zonyos elvetemült alakok. 

A Budaörsi Játékszín bemuta-
tóját a debreceni Csokonai Színház 
vendégjátéka követi. Földes László 
Hobo Vadászata bármerre járt az or-
szágban, osztatlan sikert aratott. Bi-
zonyára így lesz ez a Retro szípadán 
is. „Kedves néző, ha belátod, hogy 
te magad egyszerre vagy a hajtó és 
a vad, azt is vedd észre, hogy ugyan-
csak te vagy, aki magad körül és ma-
gad alatt kivágsz minden fát, aztán a 
sápadt levelek és sápadt fényű göm-
bök alá beülsz, és boldog vigyorral 
nézed az ajándékod, az egy körben 
forgó, önmagát kergető játékvona-
tot.” A Vadászat zenei világát, gon-
dolatiságát tekintve a magyar rock-
zene-történet egyik legkiemelke-
dőbb albuma. Idén van a koncertle-
mez megjelenésének 25. évfordulója, 
s ünnepel a Hobo Blues Band is: 30 
éve alakult a zenekar.

Dramaturgiája szerint nem klasz-
szikus értelemben vett színházi elő-
adást ígérnek a közönségnek, inkább 

dramatizált koncertet, rokonszenves 
és ellenszenves figurákkal: antago-
nisztikus ellentéteket és titkos szim-
biózist. A küzdelem folyamatában el-
jutunk egy bizonyos feloldást hozó 
végkifejletig, segítségül hívja Hobo 
legsikeresebb feldolgozásait, a Nincs 
menedéken (Rolling Stones) keresz-
tül, a Farkashajsza (Viszockij) dalai-
ig. Nagyon szép, emelkedett lezárás-
sal, közös imával ér véget az este.  

Március 29-én a budapesi Katona 
József Színház Portugál című előadá-
sa érkezik a Retro Színházba, Inotára. 
Nincsen színház meztelen emberek, 
cigarettafüst és káromkodás nélkül. 

De van olyan darab, ami nem lenne 
hiteles máshogyan. A Portugál ez a 
darab. A történetet mindenki ismeri, 
de ha nem, akkor sincs benne sem-
mi új: egy „távoli” hely öncentrumú 
lakóinak monotóniába hajló hétköz-
napjai, melyben mikrokozmikus talál-
kozásoknak, megéléseknek, ráébre-
déseknek lehetünk tanúi. Ami miatt 
mégis üde és kellemes, az leginkább 
a párbeszédek valóságközeliségében 
(mintha tényleg az irgácsi kocsmá-
ban lennénk mi is) és a színészek 
szerepmegélésében, a játéköröm 
nyílt és szemérmetlen kifejeződésé-
ben keresendők. 

Április 3-án, Kovács Kati és a 
Qualitons együttes koncertjével zárul 
a Retro Tavaszi Fesztivál. 2009. ok-
tóber 23-án először lépett fel együtt 
az A38 hajó épp megfelelő mérték-
ben szellős telt háza előtt Kovács 
Kati és a Qualitons együttes. Aki el-
ment hogy megnézze, az egy örömte-
li, még alakuló, ám a várakozásokat 
több szempontból felül is múló pro-
dukciót láthatott. Így lesz ez alka-
lommal is. 

hobo A vAdászAt egyik jelenetében
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adatokat kérnek a gazdáktól
az egyes agrártámogatáso-
kat igénybe vevő, illetve elnye-
rő gazdákra vonatkozó monito-
ring adatszolgáltatást szabályo-
zó rendelet változott, eszerint a 
gazdáknak elektronikus úton kell 
megadniuk február 15-e és már-
cius 16-a között az adataikat. 

Csak azoknak a gazdálkodók-
nak kell most adatot szolgáltat-

niuk a tavalyi tevékenységükről, 
akik valamely Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alaphoz 
(EMVA) köthető támogatást vettek 
igénybe vagy jogerős határozattal 
rendelkeztek a tavalyi év végé-
ig – tájékoztatott Boros Gábor, a 
Veszprém Megyei Agrárkamara ve-
zető szaktanácsadója.

Ezen belül tavaly 32 jogcímen 
igényelhettek támogatást, pél-

dául idetartozik a Natura 2000, a 
képzési támogatás vagy a kedve-
zőtlen adottságú területek támo-
gatása (KAT). Fontos tudni, hogy 
idén az adatszolgáltatásra február 
15. és március 16. között kerülhet 
sor és csakis elektronikus úton. 

A gazdálkodónak az erre kiala-
kított webes felületen, ügyfélka-
pun keresztül kell adatait megad-
nia. Mivel ez a legtöbb esetben 

nehézségekbe ütközik, érdemes a 
Magyar Agrárkamara Gazdálkodói 
Információs Szolgálatához (GISZ) 
tartozó tanácsadókat megkeresni, 
akik rendelkeznek megfelelő iro-
dával, informatikai kapcsolattal, 
és természetesen az adatszolgál-
tatás mikéntjére is felkészültek.

Tavaly már a kötelezettek ne-
gyede segítségükkel teljesítette 
az elektronikus adatszolgáltatást.

szerelmesek napja
több történet is kering arról, ki 
is volt Valentin, és miért kötődik 
nevéhez a szerelmesek ünnepe. 
egy biztos, ma már magyarorszá-
gon is a szerelmesek napjaként 
tartják számon február 14-ét.

Biztos választ nem tudunk Valen-
tin személyét illetően. Szinte ahány 
könyv, annyi verzió született éle-
téről. Mégis, a különböző sztorik-
ból kirajzolódik egy római pap képe, 
akit II. Claudius császár uralkodása 
idején, 269. február 14-én kivégez-
tek. Valószínűleg azért halt mártír-
halált, mert segített az akkoriban 
üldözött keresztényeknek. Valentin 
emlékét tovább őrizték a Krisztus-
hitet követők, és február 14-ét el-
nevezték Szent Valentin napjának. A 
későbbi legenda emleget még egy fi-
atal, vak lányt is, aki a történet sze-
rint a börtönőr gyermeke volt. Va-
lentin megsajnálta, s imáival meg-
gyógyította. Kivégzése napján pedig 
egy levelet küldött a lánynak azzal a 
felirattal: a te Valentinod... 

Később a rómaiaknál meghono-
sodott szerelemünnepi szokások, 
ha nem is túl gyorsan, de eljutottak 
más országokba is. A 14. században 
már feljegyezték, hogy véletlensze-

rűen kiválasztott, összesorsolt pá-
rok alakultak ezen a napon. 1446-
ban már az angolok is ünnepelték 
ezt a napot. Az 1780-as évektől 
pedig elterjedtek e speciális alka-
lomra nyomtatott, úgynevezett ba-
rátságkártyák, amelyek főleg Né-
metországban arattak nagy sikert. 
A képeslapküldés szokása mára a 
legtöbb nyugat-európai országban 
meghonosodott, s az utóbbi évek-
ben nálunk is elterjedt.

Február 14-ét szerelmesek nap-
jaként Magyarországon csak 1990-
től ünneplik, ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a magyar néphit-
ben nem volt e nap korábban is ün-
nep. Igaz, másféle. Nálunk ugyanis 
az ünnep keresztény jellege volt a 
meghatározó, hiszen az itáliai óke-
resztény vértanú, Valentin (=Bálint) 
legendáját nálunk is ismerték. 

Ma már hagyománnyá vált a Bá-
lint-nap alkalmából megrendezésre 
kerülő Balassi-est is, melyet szintén 
ezen a napon tartanak. Az alapítók 
szándéka szerint Balassi Bálint-em-
lékkarddal jutalmazzák meg a magyar 
líra kiemelkedő alakjait és a magyar 
irodalmat – benne Balassi költésze-
tét – fordító európai költőket.

BÁlINt

Komposztáljunk!
a nulla hulladék felé vezető út 
harmadik lépése igen eredményes 
módja lehet a háztartási szemét 
csökkentésének. a kertből, kony-
hából kikerülő szerves anyagok 
zöme hazánkban még többnyire a 
kukákban végzi, pedig jobb len-
ne, ha ezek komposztálással visz-
szajutnának az élő környezet kör-
forgásába.

A komposztálás a legősibb hul-
ladék-újrahasznosító eljárás, mely-
nek során a lebomló szerves anyag 
értékes talajjavító humusszá alakul 
a mikroorganizmusok, gombák és 
más talajlakó élőlények tevékeny-
ségének hatására. Így a lenyírt fű, 
a falevél, a gyümölcs- és zöldséghéj 
értékes tápanyagai visszajuthatnak 
a természeti körforgásba, a kukánk 
pedig lassabban telik meg szemét-
tel. Nincs szükség hozzá extra be-
ruházásra, elegendő egy komposzt-
keret (aki a kertjében komposztál, 
keret nélkül is megteheti), levegő, 
napsütés és nedvesség. Az utóbbiak 
megfelelő arányára figyelni kell, így 
nem következhet be a kellemetlen 
szagot árasztó rothadás. Évente két-
szer-háromszor célszerű átforgatni 

az összegyűjtött szerves hul ladékot, 
átszitálni, és a kész humuszt már fel 
is lehet használni.

A konyhában egy tálban vagy 
más alkalmas edényben gyűjthetjük 
a hulladékot a komposzthoz. Ide ke-
rülhet a gyümölcsök, zöldségek hé-
ja, tojáshéj, kávé- és teazacc, her-
vadt virágok és elszáradt szobanö-
vények, virágföld, toll, szőr, faha-
mu, növényevő állatok ürüléke a 
forgácsalommal együtt, papír, va-
lamint gyapjú-, pamut és lenvászon 
feldarabolva. A kerti alapanyagok 
közül a fűnyesedéket, szalmát, fale-
velet, lehullott gyümölcsöket, ága-
kat (feldarabolva), faforgácsot, fű-
részport tehetjük a komposztálóba. 
Ne kerüljön bele festék-, lakk-, olaj- 
és zsírmaradék, szintetikus, illetve 
nem lebomló anyagok, veszélyes, 
magas nehézfémtartalmú anyagok, 
fertőzött, beteg növények, a hús-
evő állatok ürüléke, a kóbor állatok 
miatt almát, ételmaradékot, húst 
és csontot se tegyünk a komposzt-
ba. Tegyen egy lépést a nulla hul-
ladékért!

További információ: http://kom-
posztalj.hu/, www.civilepe.hu, www.
humusz.hu, www.nullahulladek.hu. 

Farsangi LÉgVÁrViLÁg MEgaJÁTsZÓHÁZ
lesz a Veszprémi Arénában február 14-én. A reggel 9 órától este fél hétig tartó, az e múlt 
években már óriási sikert aratott légvárvilág játszóház ismét várja a szórakozni vágyó ki-
csiket és nagyokat a Veszprém Arénában. A légvárakon kívül háromdimenziós gyermekfilm 
vetítése, arcfestés, bohóc és vidám hangulat fogadja a gyerekeket.
A program négy turnusban látogatható: 9.00–11.00, 11.30–13.30, 14.00–16.00, 16.30–18.30.
A rendezvényre autóbuszjáratot is indít a Volán Veszprémből, az alábbiak szerint: (27. sz. 
járat) Autóbuszállomásról indul: 8.30, 11, 13.30 és 16 óra. Veszprém Arénától indul: 11.15, 
13.45, 16.15 és 18.45 óra.
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Továbbra is sok szeretettel várjuk minden kedves 
régi és új ügyfelünket!

Üzletünk címe: Várpalota, Újlaky u. 18
  SZOLGÁLTATÁSAINK:

 -   Fürdőszobák felújítása  /csempézés, járólapozás, festés/

 -   Villanyszerelés, Radiátor és Kazáncserék!
  Olcsón, kiváló minőségben, szakemberekkel!

MIHÓK LÁSZLÓ gázvezeték- és készülék szerelő mester

   „MINDENT EGY HELYEN A LAGUNA ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN!”
       Tel./Fax:88/371-081, 20/955-1166, 20/342-3052, E-mail:laguna@lagunaszerelvenybolt.hu

�����������	��������������� 

az autonómia alapítvány 
és a Habitat for Humanity ma-
gyarországi szervezete lakhatá-
si programot indított Várpalo-
tán 2009 decemberében, azzal a 
céllal, hogy alacsony jövedelmű, 
rászoruló családok lakáskörül-
ményein javítson. a programban 
lehetőség nyílik otthonaik kom-
fortfokozatának emelésére, fel-
újítására, vagy bővítésére, kü-
lönösen az energiahasznosítás 
korszerűsítésére. 

a program résztvevőinek nyúj-
tott szolgáltatások:

• A résztvevőknek legalább 
6, legfeljebb 18 hónapon keresz-
tül havonta min. 5000 Ft, max. 15 
ezer Ft megtakarítást kell vállalni-
uk. A saját bankszámlájukon ösz-
szegyűjtött megtakarításhoz az-
zal megegyező összegű vissza nem 
térítendő támogatást kapnak.  
(pl. 12 hónap alatt összegyűlt 
120 000 Ft megtakarításhoz 
120 ezer Ft támogatásban része-
sülnek)

• Emellett a felújítás megva-
lósításához kedvező feltételekkel 
vehetnek fel forintalapú hitelt. 
(pl. 120 000 Ft megtakarítás ese-
tén max. 480 000 Ft hitelt igé-
nyelhetnek)

• A lakások felújításának meg-
tervezéséhez és a kivitelezés mi-
nőségének ellenőrzéséhez ingye-
nes műszaki segítséget kapnak a 
helyszínen a Habitat építésveze-
tőjétől.

• A pénzügyi jártasságukat és 
energiatakarékossági ismereteiket 
fejlesztő ingyenes képzésben ré-
szesülnek.

Jelentkezési feltételek:
Lakásfelújítás, korszerűsítés cél-
jából olyan további gyerekes csa-
ládok jelentkezését várjuk, akik:

• Várpalotán rendelkeznek ál-
landó lakóhellyel; az ingatlan a 
jelentkező, vagy családtagja tu-
lajdona, vagy azt Várpalota Ön-
kormányzatától bérli;

• lakáskörülményeiken javítani 
kellene, de a család anyagi hely-

zete ezt támogatás nélkül nem te-
szik lehetővé;

• a program részét képező 
rendszeres megtakarítást, a pénz-
ügyi és energiatakarékossági kép-
zésen való részvételt és a program 
keretében igényelt hitelösszeg 
visszafizetését vállalják.

a program támogatói:
A program Várpalota Város Ön-

kormányzatának együttműködésé-
vel, a Levi Strauss Alapítvány és 
a Soros Economic Development 
Fund adományából valósul meg. 
A program résztvevőinek a hitelt 
a Mikrohitel Gazdaságfejlesztő 
Pénzügyi Zrt. folyósítja.

a megvalósító szervezetekről:
A Habitat for Humanity feleke-

zetektől független, keresztény jó-

tékonysági szervezet, amely azon 
dolgozik, hogy megszűnjenek a 
méltatlan lakáskörülmények. Se-
gítségével világszerte több mint 
1,5 millió ember jutott tisztes ott-
honhoz. A Habitat for Humanity 
magyarországi szervezete non-
profit szervezet, amely 1996 óta 
alacsony jövedelmű családok szá-
mára adományokból és önkénte-
sek bevonásával otthonokat épít, 
és meglévő otthonokat újít fel. 
(www.habitat.hu)

Az Alternatív Nobel-díjas Au-
tonómia Alapítvány húsz éve va-
lósít meg szociális szempontból 
hátrányos helyzetűek, elsősorban 
romák társadalmi integrációját, 
foglalkoztatását elősegítő és ci-
vil kezdeményezések támogatását 
célzó projekteket.

(www.autonomia.hu)

Felhívás lakáskörülmények javítását segítő 
programban való részvételre

a programban való részvételre jelentkezni 2010. március 5-ig lehet. 
a részvételi feltételekről részletes felvilágosítást és jelentkezési lapot 
biztosít Nagy erika, a program helyi tanácsadója a következő elérhetősé-
geken: telefon: 30/815-2547, e-mail: nagyera@citromail.hu. 
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Könnyûzenei lexikon

Értesítjük a Tisztelt várpalotai Lakosságot, hogy 2010. január 1-től változik 
a hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő egységnyi díj mértéke.
A társasházi övezetben lakók számára továbbra is biztosítjuk az eddig kiépített, 
sikeresen működő szigetes szelektív hulladékgyűjtési rendszert. A fizetendő díj 
mértéke, mely tartalmazza a kommunális, valamint a szigetekről begyűjtött hul-
ladékok kezelési díjat:

351 Ft + 25% ÁFA/lakás/hét 
2010-től minden családi házban lakónak lehetősége van  a házi szelektív hulla-
dék gyűjtésre is. A szelektív hulladékgyűjtéshez való csatlakozás önkéntes. 
A be gyűjtéshez szükséges – matricával megkülönböztetett 120 literes – hul-
ladékgyűjtő edényt társaságunk díjmentesen biztosítja. Ebben az esetben az 
ürítési díj mértéke, mely tartalmazza mind a kommunális, mind pedig a szelektív 
hulladékgyűjtés költségét:

110/120 l-es kommunális + 120 l-es szelektíves edény 
ürítési díja összesen: 351 Ft + 25% ÁFA

Cégünk szintén lehetőséget biztosít azon ingatlantulajdonosoknak 80 literes 
kommunális hulladéktároló edény igénylésére, akik vállalják/vállalták, hogy 
szelektíven is gyűjtik a szemetet. A begyűjtéshez szükséges 80 literes hul-
ladékgyűjtő edényeket társaságunk szintén díjmentesen biztosítja. Ebben az 
esetben a korábbi kommunális hulladékgyűjtő edényzet veszi át a szelektív 
hulladékgyűjtés szerepét, melyre a Közüzemi Kft. egy szelektív hulladékgyűj-
tést segítő matricát biztosít. Ez esetben a hulladékkezelési közszolgáltatásért 
fizetendő egységnyi díj mértéke:

80 l-es kommunális  + 120 l-es szelektíves edény 
ürítési díja összesen:  336 Ft + 25% ÁFA 

További információkért érdeklődni 
személyesen a Fehérvári u. 7. sz. alatti 
központi telephelyünkön lévő ügyfél-
szolgálati irodán vagy a 88/592-114-es 
telefonszámon lehet, e-mail címünk: 
ugyfelszolgalat@vpkozuzem.hu.

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

Viadukt
1999, nyár. Megalakult a Viadukt punkzenekar Várpalotán: Ács 

Krisztián – dob, Salánszki Krisztián – gitár, Kiss György – ének, 
Moskovics Ferenc – basszusgitár. Bár a Viadukt saját számokat is ját-
szott, de azért jobbára feldolgozásokat (például Tankcsapda, Action). 
2000-ben Moskovics Ferenc távozott a zenekarból, helyét azon nyom-
ban betöltötte Horváth Attila basszusgitáros. Két-három hónapra rá 
Ács Krisztián is dobbantott a Viaduktról/ból. És így tovább, majdnem 
olyan volt az egész, mint Haydn Búcsú szimfóniájában, ritkulnak a 
szólamok, fogynak a zenészek, míg végül feláll az utolsó is székéből, 
hóna alá csapja hangszerét, kottáját, elfújja a gyertyát és kiballag a 
színpadról. Ment Kiss György is. S fel is oszlott a zenekar….

Egészen 2005-ig senki sem ment még a Viadukt környékére sem, 
de akkor, azon a nyáron döntött úgy Horváth Attila, hogy újraépíti 
a zenekart. Jött  a régi énekes, Kiss György, majd   Varga Gábor do-
bos, Keresztes Dávid gitáros, Próba, próba, fellépés, próba, próba, fel-
lépés,  próba, fellépés, próba. Ja, és fellépés… A második Viadukt  
bár hasonlított az első völgyhídhoz, de nem ugyanaz volt:  színese-
dett a zenéjük, kissé rafináltabb lett, de azért megtartotta ugyanazt 
a punkzenei vonalat, amelyet elődje. Mindezt annak ellenére, hogy a 
korábbi saját szerzeményekből csupán egy szám, a Nepper maradt meg 
a repertoárban. Új számokat alkottak, s ezek  jelentették  dalaik több-
ségét. (Lenn az utcán, Sebhelyek, Színes talaj, Vedd már, Hülye pi-
csa…) Azért néhány feldolgozást is lenyesnek a koncerteken (Brigád, 
Auróra, HétköznaPICSAlódások). 2007. február: feláll a dobok mögül 
Varga Gábor, de előtte nem sokkal Kiss György dobta el a mikrofont.  
Ekkortól Keresztes Dávid énekel, s áprilistól öccse, Keresztes Richárd 
dobos épült be a zenekarba. 2008 elején Nagy Norbert gitáros (ex-An-
tikultúra) is rájött, egyetlen út van, s az a Viadukthoz vezet. Ebben az 
évben már változott a zenekar hangzása: keményebb, feszesebb lett, 
a korhoz igazították dalaikat. A környék összes koncerthelyén fellép-
tek. Hogy néhány bulit említsünk:  Várpalota, Alagsor (2005. 10. 07.), 
Gyulafirátót, Barbár hangár (2005. 11. 02.), Kaposvár, Pogo center 
(2006. 01. 14.), Halimba,  Kupica (04. 21.), Ajka, Locomotiv (2006. 
05. 26.) , Csabrendek  (2007. 01. 27.). Felléptek a köröstarcsai te-
hetségkutatón is 2009. április 4-én, de hogy hányadikak lettek, arról 
nincs tudomásuk, mert még a vége előtt leléptek a fiúk… :-)

2009 novemberére kész lett a négyszámos demójuk 2009 – Dönt-
sél már! címmel (Döntsél már!, Betépve, Viadukt, Gondolat). 2010-
ben különös esemény lesz: egy Viadukt készül nagy ugrásra tavasszal: 
Emlékek címmel megjelenteti első albumát. Hát szárnyaljunk velük.

www.gportal.hu/viadukt, www.myspace.com/viadukthardcore

Tagok
Keresztes Dávid – gitár, ének
Horváth Attila  – basszusgitár
Nagy Norbert – gitár
Keresztes Richárd – dob
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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., elektro start 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.

SZOLGÁLTATÓHÁZ 
AUTÓSBOLT

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

TeL.: 06 (30) 520-7606

KLimabLaK
AJTÓ-ABLAK-NyíLászárÓ

Várpalota, Szt. István u. 13/A
Tel./fax: 88/787-918

Nyitva: h.–p.: 8.00–15.00

A lap legközelebb

február 25-én
jelenik meg.

MÁR BERHIDÁN IS 
feladhatja apróhirdetését!
Berhida, Szabadság tér 5., elektro Start szaküzlet

A p r ó h i r d e t é s
nálunk csak 800 Ft!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
leadási határidô: február 20., 10 óra
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

UNIQA BIZTOSÍTÓ
Várpalota, Szabadság tér 6. 

Tel.: 88/746-963, 
70/941-5676

raVeczky üVegezéS
88/470-254

Várpalota, Veszprémi út 7.
Szent Anna patika mögött

Tisztelt Választópolgárok!

Vancsek Ferenc, 
az LMP országgyűlési képviselőjelöltje
nyilvános ajánlószelvény- 
gyűjtést tart
2010. február 13-án 
14–16 óra között Várpalotán, 
a Táncsics utca elején.
Jöjjön el, ha kérdezni vagy beszélgetni 
akar, és hozza magával ajánlószelvényét is.
Mindenkit szeretettel várok.
Ha nem tud eljönni, ajánlószelvényét 
leadhatja a következő helyeken:
Kincses Kávézó, Várpalota, Erdődy P. u. 14. • 
Várpalota, Tési u. 27. • Várpalota, Pipacs u. 10.
Vagy telefonhívásra érte megyünk 
(30/255-1264)
Tisztelettel:
Vancsek Ferenc

Fizetett politikai hirdetés

Ingatlan
szilvásváradon a központban, de csen-

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

eladó vagy kiadó egy 71 nm-es lakás 
Pétfürdőn a Liszt F. utcában, ár meg-
egyezés szerint. 70/312-5729

eladó egy 86 nm-es családi ház 
Pétfürdőn a berhidai úton, nagy te-
lekkel, garázzsal. 70/571-4356

600 nm építési telek eladó a Május 1  
út elején, a Zichy kastély felől. Érd.: 
30/997-4675

elcserélhető a Kismezőn egy  84 nm-es 
családi ház egy 1+1/2 szobás lakás-
ra, értékegyeztetéssel. Érd.: 20/570-
3086

eladó az Erdődy P. T. u. végében a 18. 
számú aknás garázs, villany van. 
30/400-3702

eladó vagy kiadó a Jókai u.-ban 1,5 szo-
bás panellakás. Érd.: 20/280-8719

Állást kínál
 Fitness trénert/személyi edzőt/terem-

edzőt/táplálkozási tanácsadót ke-
resek sportos és egészséges élet-
szemlélettel azonnali kezdéssel 
+36204107255

sminktetoválót és fiatal, de tapasztalt 
kozmetikust keresek szépségszalon-
ba. Vendégkörrel rendelkezők előny-
ben. +36204107255

Állást keres
takarítást vállalok. 30/419-4051

Vegyes
régi motorokat (Pannónia, Csepel stb.) 

keresek megvételre. Oldalkocsi, al-
katrész, szakkönyv,  régi katonai fel-
szerelés, ruházat is érdekel. 70/514-
8314

eladó 46-os magyar irhabunda, 50-es 
férfi steppelt kabát, 50-es szövet 
bordó zakó, 50-es fekete fél bőrka-
bát. 20/4190-704

egy kétszemélyes fotelágy olcsón eladó. 
Tel.: 20/945-5291

Feles bértartót keresek barátságos fjord 
lovam mellé, kizárólag lovagolni tu-
dó, lószerető női lovas személyében. 
70/772-4496 

régi bútort, paraszti, polgári bútorza-
tot, lakáskiegészítőket (fogas, csil-
lár, stb.), használati tárgyakat  vásá-
rolnék. 20/291-2649

eladó  1 db üvegház 6,2x3,2x3 m-es, 
gyári anyagból, 80 000 Ft, 1 db FÉG 
típ. C20-as gázkazán kéménnyel, 30 
000 Ft, 2 db 120 l-es fehérboros hor-
dó, 14 000 Ft. 88/472-993

eladó előszobafal, egyéni lakatosmunka. 
30/251-6582

tÁJéKOztatOm
a Tisztelt Lakosságot, hogy a krízishely-
zetbe került személyek támogatásáról 
szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 
2010. február 29-étől hatályos módosí-
tása következtében a krízissegély iránti 
kérelmek benyújtási határideje meghosz-
szabbodott.

Az új határidő: 2010. április 30. 

A támogatással kapcsolatos további in-
formáció kérhető, illetve a kérelem be-
nyújtható a Várpalota Polgármesteri Hi-
vatal (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) ügy-
félszolgálati irodáján hétfő, kedd, csütör-
tök: 8–12 és 13–16 óra között, szerda: 
8–12 és 13–17 óra között, péntek: 8–12 
óra között, illetve a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Gyámügyi Iroda fszt. 9. és 
26. számú irodájában szerdán: 8–12 és 
13–17 óra között. 
A kérelem nyomtatvány letölthető a var-
palota.hu honlapról az e-önkormányzat/
szociális és gyámügyi iroda nyomtatvá-
nyai menüpontból.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző
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INGatlaNértéKesÍtés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
(8100 Várpalota, Gárdonyi G u 39 )

NYIlVÁNOs ÁrVeréseN (lICIt ÚtJÁN) értéKesÍtI 
az alÁBBI INGatlaNOKat:

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/5 hrsz.-ú „beépítetlen te-
rület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 304 000 Ft + 25% áfa (2 880 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/6 hrsz.-ú „beépítetlen te-
rület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 304 000 Ft + 25% áfa (2 880 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/7 hrsz.-ú „beépítetlen te-
rület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 304 000 Ft +25% áfa (2 880 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/8 hrsz.-ú „beépítetlen te-
rület” megnevezésű, 720 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 304 000 Ft +25% áfa (2 880 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/9 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megnevezé-
sű, 1068 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 417 600 Ft +25% áfa (4 272 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/10 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megneve-
zésű, 1026 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 283 200 Ft +25% áfa (4 104 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/11 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megneve-
zésű, 983 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 145 600 Ft +25% áfa (3 932 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/12 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megneve-
zésű, 941 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 011 200 Ft +25% áfa (3 764 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/13 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megneve-
zésű, 899 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 876 800 Ft +25% áfa (3 596 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/14 hrsz.-ú „beépítetlen terület” megneve-
zésű, 856 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2 739 200 Ft +25% áfa (3 424 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/16 hrsz.-ú „beépítetlen te-
rület” megnevezésű, 1129 m2 területű ingatlant 
Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3 612 800 Ft +25% áfa (4 516 000 Ft)
Ajánlati biztosíték: 200 000 Ft

A részletes árverési kiírás átvehető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján, 
Szemes Rita vagyongazdálkodási ügyintézőtől (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 
39. Telefon: 06(88-592-660) 1600 Ft + 25% áfa ellenében, 2010. február 1-től. 
A nyilvános árverés előtt a telkek megtekinthetők az ügyintéző jelenlétében 
2010. február 5-én 11.30-tól 12 óráig (péntek), illetve 2010. február 15-én 
(hétfő) 15.30-tól 16 óráig.

a liciten való részvétel regisztrálási határideje: 2010. február 17.
a nyilvános licit időpontja: 2010. február 18.

Idegenben kezdenek 
a kézis fiúk

Két hónapos szünet után foly-
tatódnak a küzdelmek az NB 
I/B Nyugati csoportjában. A té-
li felkészülés során a VBSK a na-
pi egy edzés mellett megmérkő-
zött a Veszprém különböző csa-
pataival, valamint az Érsekújvár, 
az Ács és a Dabas gárdájával is. 
A játékoskeretben változás nem 

történt. A Bányász az első tava-
szi fordulóban a Tököl csapatá-
hoz látogat, a két együttes őszi 
mérkőzésén 15 gólos palotai siker 
született. 2010 első hazai baj-
nokijára pedig február 19-én ke-
rül sor az ősszel idegenben nagy 
csatában 3 góllal legyőzött Alba 
Regia ellen.

az NB I/B Nyugati csoportjának állása:

 1. Váci KSE-Taxi 2000 13 10 2 1 22
 2. Uniqa-Pécsi VSE 13 10 1 2 21
 3. Tatai HAC 13 8   4 1 20
 4. Komlói Bányász 13 8  2 3 18
 5. Rinyamenti KC 13 7  2 4 16
 6. Várpalotai Bányász 13 7  2 4 16
 7. Le Belier KK Ajka 13 7  0 6 14
 8. Győri ETO 13 5  2 6 12
 9. PLER KC II. 13 5  0 8 10
 10. Alba Regia KSE 13 4  1 8  9
 11. Szentendre KC 13 4  1 8  9
 12. Ercsi SE 13 4  0 9  8
 13. Tököl KSK 13 2  1 10  5
 14. Szigetvári KSE 13 1  0 12  2

a Várpalotai Bányász sK tavaszi bajnoki mérkőzései:

2010. 02. 13. 16.00 Tököl–Várpalotai Bányász
2010. 02. 19. 18.00 Várpalotai Bányász–Alba Regia
2010. 02. 28. 18.00 Rinyamenti KC–Várpalotai Bányász
2010. 03. 06. 18.00 Várpalotai Bányász–Szentendre
2010. 03. 14. 18.00 PLER II.–Várpalotai Bányász
2010. 03. 20. 18.00 Várpalotai Bányász–Vác
2010. 03. 27. 18.00 Tata–Várpalotai Bányász
2010. 04. 03. 18.00 Ercsi–Várpalotai Bányász
2010. 04. 24. 18.00 Várpalotai Bányász–Pécs
2010. 05. 02. 17.00 Komló–Várpalotai Bányász
2010. 05. 08. 18.00 Várpalotai Bányász–Győr
2010. 05. 15. 18.00 Ajka–Várpalotai Bányász
2010. 05. 22. 18.00 Várpalotai Bányász–Szigetvár

pAic róbert, A vbsk gólgyárosA kApurA lő A komló elleni bányászrAngAdón

fotó: vArpAlotAi.hu



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

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc 
és alátétfólia!
További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.
Az akció 2010. 02. 01-tõl 2010. 02. 28-ig, ill. a készlet erejéig tart. Bruttó árak.

18–40%
kedvezmény

féle laminált padló

minden laminálT padlóra

Fizetett politikai hirdetés


