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Édes Jézuskám, én már na-
gyobbacska kisfiú vagyok, elmúl-
tam már ötven, de a lelkem gyer-
meki maradt. Ámbár be kell, hogy 
valljam, most már én sem szeretem 
annyira a meglepetéseket (mert 
megtanultam, hogy ezek gyakran 
kellemetlenek), az ajándékoknak 
sem örülök annyira, mint régen 
(mert viszonozni illik azokat, s ak-
kor már nem is annyira ajándéko-
zásról van szó, mint inkább előny-
telen árucseréről), de benned még 
nem csalódtam.

Jól nevelt gyerek lévén, első-
sorban is nem magamnak, hanem 
inkább mindannyiunknak, e haza 
polgárainak kérnék valamit tőled. 

Mivel a karácsonyfát nagyon 
szeretem, először is kérnék tőled 
egy hatalmas fát az ország lakos-
ságának. Egyszerű fa legyen, ne-
hogy véletlenül III/III-as ügynö-

kök meg más besúgók képét min-
tázó szaloncukrok függjenek rajta, 
mert még a fejükre talál csöppen-
ni a gyertya, aztán ki viszi el a 
balhét?  A fa alatt ajándék is kell 
hogy legyen. Tudom, lehetetlent 
kérni illetlenség, ezért nem is kí-
vánom azt tőled, hogy fizesd ki az 
ország adósságát, az neked se si-
kerülhetne, legfeljebb csak rész-
letekben, aztán jól eladósodnál te 
is az IMF-nél. Ilyen blamázst nem 
vennék a lelkemre.

Lehetetlent nem kérek tehát, 
megelégszem a csodákkal. Azt ké-
rem tehát tőled, édes Jézuskám, 
hogy változtasd gazdagon ter-
mő humusszá a vörösiszapot, ami 
elárasztotta Devecsert és környé-
két, ettől biztosan azonnal jobb 
kedve kerekedne mindenkinek.

A harmadik kívánságom pedig 
az lenne, merthogy három a ma-

gyar igazság, hogy térítsd jobb 
belátásra azokat a honfitársain-
kat, akik már húsz éve alig vár-
ják az első adandó alkalmat, hogy 
előbújjanak a portásfülkékből, a 
házmesterlakásokból, a taxikból 
meg ilyen-olyan nyugdíjasklubok-
ból, s a tévékamerákba ordítsák 
az éppen regnáló jobboldali kor-
mányfő nevét a takarodj felkiáltás 
kíséretében. Adj nekik egy kis ér-
telmet édes Jézuskám, mert ha te 
ezt meg nem teszed, akkor örök-
re így maradnak, akkor örökre úgy 
fognak viselkedni, mint régen. Ak-
kor ahelyett, hogy dolgoznának, 
hogy csinálnának valami haszno-
sat, örökre csak azt fogják nézni, 
hogy ártsanak a másiknak. Változ-
tasd az irigységüket, a rosszin-
dulatukat szeretetté. Ez egy szép 
karácsonyi kívánság, édes Jézus-
kám. Hát nem? Hidd el, ettől egy-

szeriben olyan mulatságossá vál-
na ez a kis ország.

Magamnak nem is kérek semmit 
sem, hiszen úgyis megkaptam tőled 
eddig is már a lehető legfontosab-
bat, segítettél túlélni a múlt évszá-
zad zűrzavarait, és lám már ebből az 
évszázadból is lehúztunk tízet. Még 
egy kicsit segítesz, és sikerül meg-
élnem a magyar férfilakosság átla-
gos élettartamát, ami azt jelentené, 
hogy mégiscsak vittem valamire.

Mondom, nem kérek semmit, 
ha csak azt nem, hogy majd az 
unokámat lovagoltathassam úgy a 
térdemen, ahogy a nagyapám lo-
vagoltatott engem, akinek bez-
zeg bőven volt ideje ilyesmire. 
Szóval, karácsonykor megállíthat-
nád, vagy legalább lelassíthatnád 
egy kicsit a mai nagypapák óráját, 
édes Jézuskám. 

Balassa Gellért

levél Jézuskának
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Drótposta
aranyosak a szavaló, éneklő gyerekek, de egy városi rendezvényen sokszor 

nem színpadképes a műsor, ha nem a tehetségesek, legkiválóbbak állnak 
a színpadra. 30/259-8242

Jó lenne, ha nem kevernénk: november végén még nem jött el karácsony, 
nem kellene karácsonyfákkal teletömni a boltokat, és karácsonyi műsoro-
kat rendezni. 30/600-1213

Hálás köszönet Rédl Mártának, aki az évek óta elhanyagolt, város díszpol-
gárának, Nagy Gyulának a sírját saját erejébõl mindenszentekre rendbe 
tetette. 20/446-7314

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

tisztelgés 
pedagógusainknak

„a pályát végig futottam...” – 
ezzel az idézettel kezdte visz-
szaemlékezését Malota Béláné, 
városunk ismert és szeretett ta-
nítónője, aki diplomája 50. éves 
jubileumához érkezett. Őt és a 
pályakezdőket, valamint a város-
ban új nevelőket köszöntöttek a 
városházán, november végén.

Puklicsné Nagy Viktória köz-
oktatási szakreferens megnyitó 
szavai után a Nepomuki Szent Já-
nos Római Katolikus Általános Is-
kola diákjai adtak megható ver-
ses-zenés ünnepi műsort. Ezt kö-
vetően Talabér Márta polgármes-
ter köszöntötte a jubiláló Malota 
Bélánét: – A jó nevelő nem pusz-
tán tudást közvetít, hanem pél-
dát mutat, jellemet formál, gyom-
lál, öntöz. Munkája sokszor csak 
több évtized után érik be – fejez-
te ki tiszteletét a polgármester a 
pedagógusmunka előtt, majd ün-
nepélyesen átadta az aranydiplo-
mát. Malota Bélánét köszöntöt-
te többek között Csécs Istvánné, 
Várpalota Város Közoktatási Köz-

alapítványa kuratóriumának elnö-
ke és Lipcsei Attila, a Pedagógus 
Szakszervezet titkára, valamint a 
megjelent intézményvezetők, kol-
légák, ismerősök. 

Az idén hetvenéves Malota 
Béláné meghatódva emlékezett 
vissza a kezdetekre, megosztva 
emlékeit a jelenlévőkkel. A győri 
tanítóképzőben végzett, majd tíz 
évig tanított az inotai falusi is-
kolában, ezt követően került a 2. 
Számú Általános Iskolába. Általá-
ban első-másodikasokat oktatott. 
Boldogan emlékezik vissza az el-
múlt évtizedekre, sokat jelente-
nek számára a még ma is érkező 
levelek, képeslapok a szeretett di-
ákoktól, a velük való találkozások 
örömteli pillanatai. 

Az ünnepi alkalmon Talabér 
Márta köszöntötte az új pedagó-
gusokat is, és városunk címerét 
ábrázoló jelvényt ajándékozott 
nekik. A megjelent új pedagógu-
saink: Brunner Edina, Fülöp Vero-
nika, Ivády Veronika, Németh Xé-
nia, Pócsik Evelin, Sinkáné Obuczki 
Katalin, Valler Éva.

A karácsony közeledtével ismét 
európai uniós adomány, liszt 4050, 
szarvacska tészta 2525, instant 
sült tészta 252 kilogramm meny-
nyiségben érkezett városunkba, 
melyből a mindennapi megélheté-
si gondokkal küzdő várpalotai csa-
ládok részesülhetnek. Az ellátot-
ti terület 402 családjához Dénes 
Zoltánné irányításával a várpalo-
tai Családsegítő és a Gyermekjólé-
ti Szolgálat munkatársai juttatják 
el a Katolikus Karitász lebonyolí-

tásában, Zagyva Richárd igazgató 
és Lanczmann Zita szociális mun-
katárs közreműködésével az Euró-
pai Unióból érkező adományokat. 
Nagy Erika szociális, egészségügyi 
és szegényügyi referens közvetítő-
munkája nyomán részesülhetnek a 
rászorulók az élelmiszerekben. Az 
adományok raktározására és le-
rakodására ismét Lassu Tamás, a 
Palotaker Kft. ügyvezető igazga-
tója és a kft. munkatársai segítsé-
gével vált lehetőség.

Új irodaház és 
konferenciaközpont

Talabér Márta polgármester 
avatta fel a Várpalotán létesülő 
új konferenciaközpontot és iro-
daházat november 18-án. A vál-
lalkozást üdvözlő köszöntőjében 
kifejezte, hogy reméli, ez  a be-
fektetés jó szolgálatot tesz majd 
a városnak. Kulturált körülmé-
nyek közötti működést biztosít 
a már meglévő cégeknek, illetve 
váro sunkba vonz más befektető-
ket is, Várpalota fejlődését előse-

gítve. Talabér Márta és a Paxonia 
konferenciaközpont tulajdonosa, 
Harsányi Lajos vágta át a szala-
got, szimbolikusan megnyitva az 
utat az épületben. A húsz éve Vár-
palotán sikeres vállalkozást mű-
ködtető házaspár a szénbánya egy 
régi épületét újíttatta fel, amely-
ben bérelhető irodák, vendégszo-
ba és egy modern elvárásoknak 
megfelelő konferenciaterem várja 
a bérlőket, vendégeket.

Uniós adományok 
érkeztek adventre

Harsányi Lajos és TaLabér MárTa poLgárMesTer adTák áT az új LéTesíTMényT

Képviselői fogadóóra
Keresztény Levente, az 5. sz. választókörzet önkormányzati képviselője lakossági 
fogadóórát tart 2010. december 16-án (csütörtökön) 18 órától a Bán Aladár Álta-
lános Iskola (Várpalota, Körmöcbánya u. 1.) éttermében.
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Képviselő-testületi döntések
November 25-én tartotta az ön-
kormányzati képviselő-testület 
e havi rendes ülését, amely után 
folytatódott a képviselők és a 
hivatal irodavezetőinek közös 
munkája a művelődési házban 
este megtartott közmeghallga-
táson. az ülésen többek között 
megválasztották a város intéz-
ményeinek felügyelőbizottsági 
tagjait is. 

Elfogadásra került Várpalota 
helyi zajvédelmének szabályai-
ról szóló új önkormányzati rende-
let és a települési szilárd hul ladék 
kezelésével kapcsolatos közszol-
gáltatásról, a köztisztasággal ösz-
szefüggő tevékenységekről és a 
környezetvédelmi alapról szóló 
rendelet átdolgozott tervezete, 
valamint módosult a temetőkről 
és a temetkezésről, illetve a város 
forgalmi rendjéről szóló rendelet. 
2008-ban az akkori Önkormányza-
ti és Területfejlesztési Minisztéri-
um által meghirdetett panelprog-
ram pályázatához igazodva hozta 
meg az önkormányzat a lakóépü-
letek energiatakarékos felújításá-
nak támogatásáról szóló rendele-
tet, így vált lehetővé a várpalo-
tai társasházak számára az állami 
mellett önkormányzati támogatás 
igénylése is. A panelprogram le-
zárult, központilag még nem ke-
rült kiírásra újabb pályázat, így a 
képviselők hatályon kívül helyez-
ték a lakóépületek felújításának 
támogatásáról szóló rendeletet. 

Megtörtént az önkormányzati ki-
tüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló rendelet felül-
vizsgálata, megállapításra került 
egy új rendelet megalkotásának 
szükségessége. Várpalota város 
hulladék gazdálkodási tervéről és 
környezetvédelmi programjáról 
szóló rendelet felülvizsgálata sze-
rint nincs szükség módosításra. 

Módosult a Várpalotai Közüze-
mi Kft. alapító okirata, többek 
között a felügyelőbizottsági ta-
gok, a képviseletre jogosult pol-
gármester személye, és az ügyve-
zető kötelezettségvállalása fel-
tételeinek megváltozása miatt. A 
testület korlátozta az ügyvezető 
jogkörét, az egymillió forint fe-
letti kötelezettségvállalást csak 
a polgármester (távollétében az 
alpolgármester) ellenjegyzésével 
vállalhat, illetve bizonyos szemé-
lyi kérdésekben döntéseket csak a 
polgármester jóváhagyásával hoz-
hat.

Módosult a város 2010. évi 
közbeszerzési terve, valamint 
a Szindbád Nonprofit Kft. ala-
pító okirata is, többek között a 
felügyelőbizottsági tagok és az 
ügyvezető személyében történt 
változás okán. Kiírásra került az 
ügyvezető személyére történő pá-
lyázat 2011. január 31-i benyújtá-
si határidővel, a pályázat felté-
teleit a testület az ülésen megha-
tározta. 

Az Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat előzetesen vállalta a to-

vábbtanulási-pályaválasztási fel-
adat ellátását a kistérségben. Ez 
alapján a testület jóváhagyta a 
kistérségi társulási tanács és a 
szakszolgálat közötti közoktatási 
szakszolgálati feladatok ellátásá-
ról szóló megbízási szerződés mó-
dosulását. Az ülésen a képviselők 
elfogadták a közoktatási esély-
egyenlőségi terv felülvizsgálatát, 
valamint kijelölték a Várpalota 
Kistérség Többcélú Társulása Mun-
kaszervezetében Várpalota Város 
polgármesterének helyettesítésé-
re Katona Csaba alpolgármestert. 

Napirenden volt az önkormány-
zat gazdálkodásának I–III. ne-
gyedéves helyzetéről szóló tájé-
koztató. Ennek kapcsán több kér-
dés is felmerült a képviselők ré-
széről, főként a tervezettekhez 
képest történt magasabb kiadá-
sok vonatkozásában, melyek egy 
részét, a gazdasági iroda megbí-
zott vezetője tájékoztatása sze-
rint, rendezik a következő rende-
letmódosításban. A szociális iro-
da beszámolója alapján is látható 
szociális területen történt túltel-
jesítés okai közé sorolandó a na-
gyobb mértékű elszegényedés, 
ami következtében az idén többen 
vették igénybe a szociális juttatá-
sokat. Talabér Márta polgármes-
ter ehhez kapcsolódóan elmondta, 
hogy az új költségvetés reménye-
ik szerint reális lesz, de nem mon-
danak le a fejlesztésekről, további 
forrásokat találva ezek finanszíro-
zásához. 

A testület elhatározta, hogy 
részt vesz A Környezet és Energia 
Operatív Program keretében fenn-
tarthatóbb életmódot és fogyasz-
tási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintapro-
jektek támogatására meghirdetett 
pályázati konstrukcióban, ezen 
belül a Környezetbarát, helyi élel-
miszerek piacának fejlesztése el-
nevezésű projektben, melynek so-
rán megújul a volt Bányamentő 
épülete is. 

Beleegyező döntés született 
ingatlaneladások, költségveté-
si intézmények 2011. évi belső 
ellenőrzési ütemterve, illetve a 
Basimed Kft. képviselőjével, dr. 
Aschenbrenner Zsuzsanna gyer-
mekorvossal a Bakony úti orvosi 
rendelő használatára vonatkozó 
haszonkölcsön-szerződés kötése 
tekintetében. A testület elé ke-
rült beszámoló az önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanok 2010. III. 
negyedévi értékesítéséről, az épí-
tett és természetes környezet ál-
lapotáról, valamint tájékoztató a 
Palota-Bérlakásépítő és Üzemel-
tető Kft.-vel megkötött Orgona és 
Bercsényi úti ingatlanra vonatko-
zó adásvételi szerződésekben fog-
laltak teljesüléséről.

A testületi ülésen napirenden 
kívül a Palotabiogáz Kft. ügyve-
zetője, dr. Drozda Tamás tájékoz-
tatóját hallgathatták meg a kép-
viselők a biogázerőművel kapcso-
latban.

GÁGó aNIta

Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló, illetve részvételével műkö-
dő társaságok felügyelőbizottságaiba, igazgatótanácsaiba delegált tagok:
Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága: 
Petneházy Csaba, Etlinger Csilla, Onofer Attila. Bakonykarszt Víz- és Csator-
namű Zrt. igazgatótanácsa: dr. Kovács Gergely, felügyelőbizottsága: Huszárné 
Bacsárdi Valéria. Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága: Galambos Szilvia. Bakony Gaszt Kereskedelmi Vendéglátó 
és Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsága: Jákli Tivadar. Várpalotai Közüzemi Kft. 
felügyelőbizottsága: Antal László, dr. Juhász Attila, Falussy Sándor, Keresztény 
Levente, Máté József. Szindbád Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága: Zugor Balázs, 
dr. Fülöp Zoltán, Danka János.
Bakonyi szakképzés-szervezési társulás társulási tanácsába delegáltak: 
Katona Csaba, Huszárné Bacsárdi Valéria, Antal László.
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás döntés-
hozó szervébe delegáltak: Talabér Márta, Kádár István.

Közmeghallgatás
A közmeghallgatáson Kádár István, a gazdasági 

bizottság elnöke tájékoztatta a megjelenteket az 
épített és természetes környezet 2010. évi állapotá-
ról, a természet- és tájvédelem, a környezet-egész-
ségügy, a vízelvezetés, vízellátás, szennyvíztisztí-
tás, a levegő állapota, a zaj- és rezgésvédelem, vala-
mint az épített környezet témaköreiben. A közmeg-
hallgatás során lehetőségük volt az érdeklődőknek 
kérdéseket feltenni a képviselő-testülethez, a hiva-
tali irodák és a városi cégek vezetőihez. Kérdések 
hangzottak el a közüzemi díjak, a köztisztaság és a 
közvilágítás témáját érintő problémákról.
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az ügyvéd válaszol

a büntetőeljárásról 4.
Folytatjuk a büntetőeljárás-

ról szóló elmélkedéseinket, ez-
úttal a büntetőeljárás talán leg-
fontosabb szakaszát, a bírósági 
szakaszt vesszük górcső alá.

Nyugodtan mondhatjuk,hogy 
ez a szakasz a legfontosabb 
mind közül, hiszen nem csak ar-
ról van itt szó, hogy a terheltet 
bűnösnek találják és büntetést 
szabnak ki vele szemben vagy 
felmentik, de ebben a szakasz-
ban érvényesülnek a leginkább 
az alkotmányban is lefektetett 
alapvető jogok.

A bírósági tárgyalásra általá-
ban a bíróság hivatalos helyisé-
gében kerül sor, de előfordulhat-

nak extra esetek, amikor hely-
színi tárgyalást tartanak. A tár-
gyalások általában nyilvánosak, 
de ha az ügy jellege olyan, akkor 
a bíró elrendelhet zárt tárgya-
lást is. Ebben az esetben csak 
az ítélet kihirdetése nyilvános, 
magán a tárgyaláson nem vehet 
részt hallgatóság.

A tárgyalás menete nagyon le-
egyszerűsítve az, hogy az ügyész, 
aki az állam büntetőhatalmát tes-
tesíti meg, vádol, a védő pedig 
igyekszik az ügyben a lehető leg-
jobb eredményt elérni. Az, hogy 
ez pontosan mit is jelent, ügy-
től függ, hiszen a felmentéstől a 
méltányos büntetés kiharcolásáig  

sokféle lehet a cél. Az tárgyalás 
során az ügyész a vádlott terhé-
re, a védő a vádlott javára szóló 
bizonyítékokat igyekszik kidom-
borítani, a bíróság pedig a saját 
belátása szerint eldönti az ügyet, 
hogy melyik oldalnak van igaza.

A bíróság megállapítja a ren-
delkezésre álló bizonyítékok  (ta-
núk, okiratok, szakvélemény 
stb.) alapján a tényállást, hogy 
mi történhetett az ügyben és eb-
ből vonja le a büntetőjogi kon-
zekvenciát. Természetesen aki-
nek nem tetszik a bíróság dönté-
se, jogorvoslattal élhet ellene, ez 
esetben a végső szót a másodfo-
kú bíróság mondja ki.

A bírósági tárgyalás menetét 
a bíró vezeti, rendjét is ő tart-
ja fenn. A tárgyalás vezetése 
sok mindent jelent. Csak a bí-
ró engedélyével lehet kérdezni 
és észrevételezni, közbeszólni. 
A bíró utasításait be kell tarta-
ni, a tiszteletet minden esetben 
meg kell adni a bíróságnak. Aki 
vét a szabályok ellen, azt a bíró 
figyelmezteti, majd rendbírság-
gal is sújthatja, illetve a tárgya-
lóteremből is eltávolíttathatja. 
A bíróság előtt illő öltözékben 
kell megjelenni és általában a 
fedetlen fő kötelező.

IFJ. Dr. HarcOs GÁBOr
üGYVéD

Ki tud többet Bán aladárról?
Nagyszabású jubileumi országos 
vetélkedő döntőjére került sor a 
Bán aladár Általános Iskola és 
tagiskolája szervezésében no-
vember utolsó szombatján. a tu-
dós, tanár, költő, műfordító Bán 
aladár halálának 50. évforduló-
jára emlékezve rendezték meg a 
Kallódó kantele elnevezésű ver-
senyt, amelyen a helyi iskolák 
diákjain kívül ajkai oktatási in-
tézmények tanulói is összemér-
hették tudásukat.

A vetélkedő része volt az iskola 
névadójának méltón emléket állí-
tó Bán Aladár-emlékév programso-
rozatának, amelyet az intézmény 
Bán Aladár halálának 50. évfordu-
lója alkalmából hirdetett meg. A 
vetélkedő fővédnöke dr. Szíj Eni-
kő, a Magyar–Finn Társaság elnö-
ke, aki Vikol István igazgató kö-
szöntő szavai után szólt a ver-
senyzőkhöz, és elismeréssel illette 
a vetélkedő kezdeményezését.  A 
zsűri elnöki tisztjét dr. Kerezsi 

Ágnes, a Néprajzi Múzeum tudo-
mányos főmunkatársa töltötte be, 
további tagok dr. Bereczki András, 
a Magyar–Észt Társaság elnöke és 
Katona Csaba, Várpalota alpolgár-
mestere voltak. 

Negyven tanuló, tíz négyfős 
csapat mérte össze tudását Bán 
Aladár életéről, valamint a Kale-

vala és Kalevipoeg világáról.  Az 
elődöntőbe négy megye hat tele-
püléséről 19 csapat jelentkezett, a 
döntőbe helyi és ajkai iskolából ér-
kezett tanulók jutottak. A győzel-
met az ajkai Bródy Imre Gimnázi-
um, Szakközépiskola és AMI Gesz-
tenye csapata szerezte meg, máso-
dik helyezést a Várkerti Általános 

Iskola Várkertis ökomanók, a har-
madikat pedig a Bródy Imre Gimná-
zium Margaréta csapata érte el.

A feladatok előzetes felkészü-
lést igényeltek, amelyhez nagyban 
járult hozzá a csapatokat elkísérő 
felkészítő tanárok munkája is. Bán 
Aladár életéhez és munkásságához 
kapcsolódó feladatok (szülőföld, 
alkotások, utazások, utolsó évek), 
valamint a finn és az észt nemzeti 
költészet alkotása, a Kalevala és a 
Kalevipoeg mind-mind témája volt 
a képes feladványokat, kereszt-
rejtvényt és villámkérdéseket is 
tartalmazó feladatsornak. A győz-
tesek nem mindennapi ajándékok-
ban (a Néprajzi Múzeum finn kiállí-
tásának megtekintése, a Lappföl-
di Télapót köszöntő rendezvényen 
való részvétel) részesülhettek, 
ezeken túl ötven értékes könyv, 
észt édességek és további ajándé-
kok kerültek kiosztásra, így senki 
sem ment haza üres kézzel az iz-
galmas vetélkedőről.

GÁGó

negyven TanuLó, Tíz négyfős csapaT MérTe össze TudásáT a versenyen
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Megkérdeztük...
Mit jelent önnek 

advent?

aigner Barbara főiskolai 
hallgató

Advent számomra a karácsonyra 
való várakozást jelenti. Várpalotától 
távol tanulok. Külön öröm, hogy eze-
ken a hétvégeken együtt van a csa-
lád, közösen gyújtjuk meg az adven-
ti koszorún a gyertyákat, és nagyon 
szép, hogy ilyenkor a kisebb testvé-
reim énekelnek a koszorú körül. 

leszkovánné szőke Veronika 
óvónő

Az advent számomra az új egy-
házi év kezdete, az öröm és a vá-
rakozás időszaka. Jézus születésé-
re készülünk, szívünket, lelkünket 
tisztítjuk meg és készítjük fel az 
ünnepre az advent négy hetében. 

csiszár István nyugdíjas
Az advent idejében és karácsony-

kor is többet vagyunk együtt a csa-
láddal. Hét unokám van, 7 hónapos-
tól kezdve a 14 évesig, akik mel-
lett nem unatkozik az ember. Ka-
rácsonykor mind együtt vagyunk, 
14-15-en össze szoktunk jönni, fele-
ségem főzi az ünnepi ételt. r. H.

www.zircitakarek.hu

Fények az éjszakában
évszázadok óta gyúlnak fények a 
karácsonyt megelőző négy hét-
ben, hogy elűzzék a sötétséget, 
és az emberek a fényben fogad-
hassák majd december 24. éj-
szakáján az igazi Fény, a Meg-
váltó megszületését. Várpalotán 
néhány éve ünneplik városi szin-
ten a karácsonyváró időszakot.

Talabér Márta polgármester 
mondott ünnepi beszédet az ad-
vent első vasárnapján megtartott 
megnyitóünnepségen, a Thuri-vár 
előtt felállított adventi színpa-
don. Az időjárás igazi téli hangula-
tot adott az ünnepnek, zuhogó hó-
esésben zajlott a műsor és lobbant 
fel az első gyertya lángja. – Ké-
szülődés, díszbe öltöztetett város, 
otthonok jellemzik advent négy 
hetét, de talán a legfontosabb a 
lélek és a szív előkészítése a ka-
rácsony eljövetelére – emelte ki 
Talabér Márta beszédében. Az ad-
vent egy kicsit más minden ember 
számára, akár istenhittel rendelke-
zik, akár nem. Mindannyiunknak 
fontosabb lesz ekkor a szeretet 
légköre, a béke a családjainkban. 
Az este folyamán Talabér Márta egy 
kisgyermekkel közösen gyújtotta 
meg a város adventi koszorúján az 
első gyertyát. Az ifjúsági ház fia-
taljai adtak zenés-verses műsort, 
amely során adventi gondolatok 
hangzottak el a szeretet központba 
helyezésével, majd karácsonyváró 
dalok csendültek fel a zeneiskola 
fuvolaegyüttese, illetve Lohonyai 
Zoltán és Zelézi Lajos műsorában. 

Megnyílt az adventi vásár is a Nagy 
Gyula Galériában, amely folyama-
tosan bővülő választékkal várja az 
ünnepre készülőket.

Advent első vasárnapja előes-
téjén Inota faluban is megrendez-
ték a városrész hagyományos ad-
venti ünnepségét. Fodor Balázs 
római katolikus plébános ünne-
pi beszédében evangéliumi soro-
kat idézve világította meg a vir-
rasztva várakozás gondolatát. Ka-
rácsonyváró versek hangzottak el, 
a Te Deum zenekar pedig hangsze-
rekkel kísért énekkel nyitogatta a 
szíveket a születendő Isteni Gyer-
mek befogadására. Az ünnepségen 
megjelent Katona Csaba alpolgár-
mester, a városrész önkormányza-
ti képviselője, illetve részönkor-
mányzati tagok is.

Vasárnap délután jótékonysági 
hangversenyt rendeztek az evan-

gélikus templomban. A koncert 
bevétele minden évben az Evan-
gélikus Keresztyén Óvoda műkö-
dését szolgálja, a most összegyűlt 
pénzösszegből szerep- és udvari 
mozgásfejlesztő játékokat vásá-
rolnak majd. Minden évben meg-
telik a templom az érdeklődő kö-
zönséggel, akik idén sem csalód-
tak a színvonalas, szívet-lelket 
melengető zenei előadásokban. 
Orgona, csengettyűk, fúvós, vo-
nós hangszerek, marimba és cso-
dálatos énekhang közvetítette az 
adventi és karácsonyi zenei műve-
ket. Mára zenésszé vált volt óvo-
dások, zeneiskolai hallgatók, ta-
nárok, orgonaművész, óvodai dol-
gozók és egyházközségi tagok 
szerepeltek a különleges élményt 
nyújtó hangversenyen.

GÁGó aNIta 
FOtó: PINtér lÁszló

Több százan veTTek részT a MegnyiTóünnepségen a szakadó Hó eLLenére is

Karácsonyi cipősdobozajándék-gyűjtés
A Várpalota Családsegítő Szolgálat újra szeretné 

megszervezni a „karácsonyi cipősdoboz” ajándék-
gyűjtő adományozást. Kérnek mindenkit, akinek le-
hetősége van, egy cipősdobozba gyűjtsön össze olyan 
apró ajándéktárgyakat (édesség, könyv, játék stb.), 
amellyel örömet szerezhet karácsonykor azoknak a 
gyermekeknek, akik ezen a szeretetteljes ünnepen 
nélkülöznek. Kérik, a becsomagolt dobozra írják rá a 
gyermek nemét és korát, akinek szeretnék, hogy el-
juttassuk az ajándékot. Így könnyebben tudjuk a ki-
osztást megszervezni! Kérnek mindenkit, aki segíteni 

szeretne és lehetősége is van, adományozzon, hogy 
minél több kisgyermeknek tudjanak közösen örömet 
szerezni!

Az ajándékokat leadhatják becsomagolt, nemmel 
és életkorral megjelölve ügyfélfogadási időben  de-
cember 2–december 17. között. További információ: 
Családsegítő Szolgálat Várpalota, Felsőinkám u. 1. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd: 8–12 és 13–16 óra, 
csütörtök: 8–12  és 13–17 óra, péntek: 8–12 óra. Te-
lefon : 88/470-890, e-mail: cssegitopalota@freemail.
hu
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Mentősök az élet védelmében
a lehető leggyorsabban a be-
teg, sérült megsegítésére siet-
ni, gyomorforgató balesetek-
nél is hideg fejjel gondolkodni, 
tisztelettel és alázattal végez-
ni a munkát – ez a mentőszol-
gálat munkatársainak feladata. 
rengeteg helybéli köszönheti 
életét, testi épségét a várpalo-
tai mentők gyors és hozzáértő 
munkájának, mégis keveset hal-
lani róluk. Meszlényi Norbert ál-
lomásvezető mentőtiszt számolt 
be lapunknak éves tevékenysé-
gükről.

– Kérem, beszéljen a mentőállo-
más dolgozóinak éves tevékenysé-
géről, feladataikról!

– Október végéig összesen 2944 
esetben riasztottak minket az el-
látási körzetükbe tartozó – Várpa-
lota, Pétfürdő, Ősi, Öskü, Berhida, 
Peremarton, Tés – településekről. 
Ez körülbelül negyvenezer állandó 
lakost és napi szinten körülbelül 
tizenötezer átutazót jelent. A ren-
delkezésünkre álló két autó, egy 
esetkocsi és egy mentőgépkocsi 
közel 120 ezer kilométert tett 
meg csak ebben az évben. Tizen-
kilenc helyszíni újraélesztésből 
számos a helyszínen sikeresnek 
bizonyult, azonban a beteg ké-

sőbb a kórházban elhunyt. Három 
esetben viszont maradandó káro-
sodások nélkül térhetett haza sze-
retteihez korábbi páciensünk. Az 
országos statisztikát tekintve ez 
nagyon jó eredmény. Huszonnyolc 
fős gárdánkkal mozgóőrséget ad-
tunk a majálison, több városi ren-
dezvényen, valamint a vörösiszap-
ömlés sújtotta területeken is.

– Milyen új eszközök, adomá-
nyok érkeztek idén?

– A felajánlott adó 1%-okból 
és egyéb befizetésekből évente 
körülbelül hétmillió forint gyűlik 
össze a megyében működő 04 Ala-

pítvány számláján, mely az eszkö-
zök egyenletes elosztását koordi-
nálja. Állomásunk idén egy lap-
topot, intraosszeális belövőket, 
valamint ehhez gyakorló szettet 
kapott, mindezeken felül febru-
ár hónapban félmillió forintos in-
formatikai fejlesztés is történt. 
Tavasszal a tönkrement garázska-
pu felújítása is sikeresen befeje-
ződött. Az OMSZ részéről közpon-
ti fejlesztésként érkezett sürgős-
ségi táska, gyermek vákuummat-
rac és Bougie, mely a nehezített 
intubáció megkönnyítését szol-
gálja. Nyár végén egy helybéli há-
ziorvos özvegye adományozott 
egy EKG-készüléket a mentőállo-
másnak.

– Hogyan értékeli a 2010-es 
évet?

– Úgy gondolom, nagyjából ki-
alakult egy olyan stabil szakem-
bergárda, akikre bármilyen sérül-
tet, beteget rá lehet bízni. Orvo-
saink, mentőtisztjeink rendszere-
sen képzik magukat, szakápolóink 
a munkájuk során szükséges esz-
közöket abszolút biztos kézzel 
használják, gépkocsivezetőink sa-
ját hibás balesetet nem okoztak. 
Panaszlevél, reklamáció egy eset-
ben sem érkezett állomásunkra, 
sőt, több esetben is örömmel ve-

hettünk át lakossági köszönőleve-
leket és kisebb ajándékokat.

– Milyen terveik vannak a jövő 
évre vonatkozóan?

– Legfőképp a részleges felújí-
tás miatt hátramaradt feladatok 
befejezése a cél, a külső szigetelés, 
a fűtésrendszer korszerűsítése, il-
letve a garázs átépítése. Ezek első-
sorban nem tőlünk, hanem az OMSZ 
költségvetésétől függnek. A men-
tésirányítás gyökeres átalakítása 
már futó projekt, mely a papíralapú 
dokumentációról történő áttérést 
jelenti az elektronikus rendszerre. 
Helyi szinten az autók informati-
kai eszközökkel történő felszerelé-
se várható. Az OMSZ jelenlegi szű-
kös anyagi lehetőségei miatt azon-
ban nem jutott pénz arra, hogy az 
autókat téli gumival szerelje fel, 
mely a biztonságos közlekedéshez 
elengedhetetlen. Egy vállalati kö-
zépvezető egyhavi bruttó fizeté-
séből a két autó megoldható len-
ne, így arra szeretném kérni a helyi 
vállalkozásokat, hogy támogassák 
a Veszprém Megyei Mentőszervezet 
04 Alapítványán keresztül – külön 
megjelölve – a várpalotai mentőál-
lomást. Az alapítványon keresztül 
adókedvezményt is igénybe tudnak 
venni a felajánlók.

BalÁzs KIttI

MeszLényi norberT

Hagyomány már, hogy ősz vé-
gén a Kölyökvár Óvoda szervezé-
sében összegyűlnek a kistérség 
ovisai, hogy próbára tegyék kör-
nyezetismereti és környezetvé-
delmi tudásukat, ügyességüket. 9 
óvoda 4-4 kisgyermeke vett részt 
idén a játékos vetélkedőn.

A házigazda óvoda csapata mel-
lett 5 városi és 3 kistérségi intéz-
ményből érkeztek a versenyzők. 
Talabér Márta polgármester nyi-
totta meg a vidám és hasznos, a 
környezettudatos nevelést elősegí-
tő vetélkedőt, amelyen megjelent 
Kovácsné Tobak Márta kistérségi 
szakreferens is. A feladatok sokszí-
nűek és változatosak voltak, moz-

gásra is lehetőséget adva a részt 
vevő gyermekeknek. Bizonyíthat-
ták tudásukat többek között gyü-
mölcskirakó-feladat, hulladékvá-
logatás a szelektív hulladékgyűj-
tés szabályai alapján, kóstolással 
egybekötött gyümölcs-, zöldség, 
illetve különféle termések felisme-
rése során. A kisgyermekek a ve-
télkedőn játékosan bizonyíthattak 
és tehettek szert újabb ismeretre. 
Győztesként a Lurkó Kuckó Óvo-
da csapata került ki, második he-
lyezést a tési, harmadikat pedig a 
Dúdoló Óvoda kisgyermekei szerez-
ték meg a hangulatos vetélkedőn, 
amelyről a jól megérdemelt ajándé-
kok sem hiányoztak. 

A Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társaság várpalotai szerveze-
te nagy érdeklődésre számot tartó 
előadást rendezett november 18-
án a városi könyvtárban, Hétköz-
napi nyelven a magas vérnyomás 
betegségről címmel. 

A szervezet titkára üdvözölte a 
megjelenteket és mutatta be a témá-
ban nagy tapasztalattal rendelkező 
előadót, dr. Kapocsi Judit egyete-
mi docenst, a Semmelweis Egyetem 
I. sz. Belklinika igazgatóhelyette-
sét. Az este folyamán bemutatásra 
került az előadó Öregasszony és a 
Fiú című könyve is. Dr. Kapocsi Ju-
dit előadásában részletes kereszt-
metszetét adta a magas vérnyomás-

megbetegedésnek. Kifejtette, mi a 
hypertonia, milyen okok vezetnek 
a betegséghez, mennyire gyakori a 
lakosság körében, és milyen módon 
kell kezelni egy hypertoniás bete-
get. A legmodernebb meghatározás 
szerint ez a megbetegedés szindró-
ma, komplex tünetcsoport, amely 
akkor jön létre, ha a betegben bizo-
nyos körülmények együttese (pl. ér-
elmeszesedés, ér belső felszínének 
károsodása, cukorbetegség, vesebe-
tegség) van jelen. Dr. Kapocsi Ju-
dit előadásában hallhatóak voltak a 
legújabb tudományos eredmények a 
hypertonia területén, illetve az in-
dividuális (személyre szabott) keze-
lés módszere is. 

Környezetről gyermekszemmel a magas vérnyomásról
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a 12. és 13. évfoLyaMos TanuLók oszTáLyfőnökeikTőL kapTák Meg a kis kék szaLagoT

a hideggel együtt jön a nátha
a téli betegségszezon küszöbén 
dr. Dancsó Mária éva felnőtt- 
háziorvos beszélt a betegsé-
gek megelőzéséről illetve arról, 
hogy influenza és megfázás ese-
tén mire kell odafigyelni.

– Milyen tünetekkel jár a nátha 
illetve az influenza?

– Az influenza magas lázzal, 
ízületi és végtagfájdalommal, kö-
högéssel kísért betegség. A nát-
ha egyike a leggyakoribb betegsé-
geknek, sokféle vírus okozhatja, 
de ez egy sokkal könnyebb lefo-
lyású, inkább csak hőemelkedés-
sel, tüsszögéssel járó megbete-
gedés. Tünetei általában egy hét 
alatt megszűnnek.

– Hogyan előzhető meg kifeje-
zetten a téli időszakban a náthás és 
az influenzás megbetegedés?

– A betegségek megelőzésére 
járványos időszakokban célszerű a 
kis helyre összezsúfolt közösségek 

kerülése, természetesen lehetősé-
gektől függően. Ha tudjuk, kerüljük 
a megbetegedett személy látoga-
tását, ellenkező esetben közvetlen 
környezetükben a közösen hasz-
nált tárgyak és felületek tisztítá-
sa segíthet a vírusok terjedésének 
visszaszorításában. Nagyon fontos, 
hogy győzzük meg a beteget arról, 
hogy a betegség lefolyásáig – má-
sok egészsége megóvása érdekében 
is – maradjon otthon. A betegség 
megelőzésére influenza tekinteté-
ben évekkel ezelőtt kifejlesztett ol-
tóanyag áll rendelkezésünkre, mely-
nek minden évben – az adott évre 
jellemző, leggyakrabban előfordu-
ló vírustörzsekre – megtörténik a 
felülvizsgálata. Az alaptípus az A 
és B influenza vírustörzs, illetve a 
tavalyi H1N1 vírus, mely világjár-
ványt is okozott, de szerencsére a 
várakozásokhoz képest ennek eny-
hébb lefolyása volt. Az idei oltó-
anyag mindhárom vírussal szemben 

védelmet biztosít. Nemcsak védőol-
tásokkal, hanem egyéb teendőkkel 
is védekezhetünk. Lehetőleg gyak-
ran tartózkodjunk szabad levegőn, 
és sokat szellőztessük a lakást. El-
sősorban friss gyümölcsök, zöldsé-
gek fogyasztásával, másodsorban 
vitaminok bevételével erősíthetjük 
immunrendszerünket. A rendszeres 
sportolás is sokat segíthet.

– Kisgyermekeknél mire kell oda-
figyelni?

– Egy gyermek, csecsemő 
szervezete sokkal hamarabb re-
agál minden betegségre, hama-
rabb mutat tüneteket. Úgy szok-
tuk mondani, hogy hamarabb jön a 
betegség, de a gyógyulás is. Szer-
vezetük hajlamos a kiszáradás-
ra, ezért magas láz esetén már az 
orvos kiérkezése előtt kötelező a 
lázcsillapítást és a folyadékpótlás 
megkezdése nagyobb gyermekek-
nél is. Fontos, hogy utána ellen-
őrizze is annak hatását, egy órán 

belül. Ha az illetőnek nincs ott-
hon lázcsillapítója – bár ez min-
den házipatikának része kell hogy 
legyen – akkor hűtőfürdőt, boro-
gatást kell alkalmazni.

– Minden esetben orvoshoz kell 
fordulni?

– Ha magas lázzal, elesettség-
gel jár a betegség, akkor minden-
képpen. Csak egy egyszerű köhö-
gés és hőemelkedés esetén otthoni 
gyógykúrába is bele lehet kezdeni.

– Addig is, amíg az emberek el-
mennek a rendelőbe, mit tud taná-
csolni? Milyen készítményeket ve-
hetnek igénybe?

– A magasabb testhőmérséklet 
nagyfokú párolgást eredményez, 
ezért a folyadékpótlás és a láz-
csillapítás megkezdése a legfonto-
sabb. Panaszoktól függően maxi-
mum köptetőt, köhögéscsillapítót 
lehet alkalmazni orvosi beavatko-
zás előtt, antibiotikumot viszont 
semmiképp se! B. K. 

szalagavató a thuri gimnáziumban
– Több mint kétszáz éves ha-

gyomány már, hogy a végzős hall-
gatókat kis szalag feltűzésével je-
lölik meg. Selmecbányáról indult a 
szokás, ahol még valétálásnak hív-
ták, a Valete! (Éljetek boldogul!) – 
szóból – ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte Vízl Mária igazgató-
helyettes a Thuri György Gimná-
zium, Szakközépiskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény 
szalagavató ünnepségén a búcsú-
zó diákokat. Hagyományosan a 11. 
évfolyamos tanulók tartottak ver-
ses-zenés műsort az ünnepségen, 
búcsúzva a felsőbb éves végzős 
tanulótársaiktól, akik a rendez-
vény során életképek vetítésével 
emlékeztek az elmúlt évekre, vi-
dám és felejthetetlen pillanatokat 
felidézve. A 12. és 13. évfolyamos 

tanulók osztályfőnökeiktől kap-
ták meg a kis kék szalagot, amely 
a rajta látható iskolai címerrel és 

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

a dátummal az itt eltöltött éve-
ket jelképezi. A szalaggal a diákok 
megajándékozták Kovács Imréné 

igazgatót, Vízl Máriát és az osz-
tályfőnököket is.

GÁGó aNIta
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JELENTKEZZEN 
HALLÁSSZŰRÉSRE!

NEhEZEN Tud bEsZéLgETNi  
csaLádTagJaivaL?

sZErETNé TisZTáN  
haLLaNi a sZavaKaT?

06-30/216-83-94
06-30/557-17-31

GEnERAL MEdicinA 
REndELőintÉZEt

várpaLoTa,  
sZENT imrE uTca 6.

most ajándék 
esőkabát 

várja 
a hallás- 

vizsgálatra 
érkezőket!

a padlás a retroszínházban
Presser Gábor,  sztevanovity Du-
sán, Horváth Péter  félig mese, 
félig musicaldarabját, a Padlást 
1988-ban mutatták be. az elő-
adás azóta is igen nagy siker, im-
már több generáció kedvence. 

A Padlás varázslatos hely, ahol 
– akárcsak a mesében – minden 
megtörténhet. Itt dolgozik Rádiós, 
a fiatal tudós, itt van a hegedülni 
tanuló lány, Süni, aztán Mamóka, 
az öreg nénike, aki mindent tud az 
emberekről – és nem mellesleg fan-
tasztikus az általa készített szilvás 
gombóc –, no és itt vannak a né-
hány száz éves szellemek is. És a 
feledhetetlen dalok, hiszen hányan 
dúdoltuk a Fényév távolságot, a 
Csupa-csupa padlást és a megun-
hatatlan Szilvásgombócot.

Ez, az immár klasszikussá vált 
zenés játék ugyancsak az ifjúság 
identitásának kérdésével foglalko-
zik. A műfaji meghatározás pontos, 
hiszen mesés elemek, csodák, idő-

utazások, szellemek és az ő kedves 
játékaik kísérik azt a történetet, 
melyben mában élő hőseink ármá-
nyok, féltékenységek, kicsinyes-
ségek, gyanúsítgatások, bűnözők, 
rendőrök, házmesterek szorításá-
ban próbálnak egymásra, azaz bol-
dogságra találni. Mindezt Horváth 
Péter szellemes librettójában, Pres-
ser Gábor és Dusán Sztevanovity 
szinte kivétel nélkül slágerré vált 

dalaival élik meg. A transzcenden-
ciával, a szellemvilággal, az idő és 
a tér relativitásával szembesülő fi-
atalok – megküzdve a való élet kis-
szerűségével is – más minőségű 
életre képesek, fel tudják fedezni 
egymásban és önmagukban a vég-
telent, túl tudnak lépni a hétköz-
napok sivárságán.

Ez a játék legalább annyira fi-
lozofikus, mint a klasszikus mesék 

többsége: egyszerű, élvezhető, sőt 
szórakoztató képletbe helyezi a lé-
tezés alapkérdéseit, a saját életük 
felépítését tervező fiatalok élet-
halálküzdelmét. 

A játék helyszíne természete-
sen egy padlás, egy rejtélyes tér. 
A főhős által készített beszélő szá-
mítógép ezen előadásban egy sok-
funkciójú robot lesz, mely mozgás-
ra is képes, egyfajta emberi imi-
táció. A szellemek megjelenését 
igényes fényhatások, színpadtech-
nikai megol dá sok kísérik.

A  Pannon Várszínház  művé-
szei  A padlás című előadásban  újra 
megmutathatják és meg is mutatják  
színészi és énekesi tehetségüket 
egyaránt. A legutóbbi – A miniszter 
félrelép – előadásban érzékelhet-
tük: a mű és a színészek játéka egy-
mást erősítve lett hatalmas sikerré. 
Most sem lesz másképp.

A padlás musical az inotai 
Retroszínházban december 29-én, 
szerdán, 18 órakor lesz látható.

a kiváLó színészi jáTék és a reMek MusicaL bizTosíTja az önfeLedT szórakozásT
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Programajánlók, közérdekû információk

HeMO
Várpalota, Mandulás
 Szathmáry István festő Utak és elágazások 

című kiállítása. A kiállítás december 23-
ig látható.

HUNYaDI tér
Várpalota, Hunyadi Mátyás tér
5-én 17 óra Palotai advent: adventi gyertya  

meggyújtása – Katona Csaba alpolgár-
mester, Mézengúzok zenekar, Itt a Miku-
lás! – idén is ajándékkal várja a Mikulás 
az énekkel, verssel készülő gyerekeket

12-én 17 óra Palotai advent: adventi gyer-
tya meggyújtása – Huszárné Bacsárdi 
Valéria, a Humán Erőforrás Bizottság el-
nöke, a zeneiskola karácsonyi műsora, 
a  Cserregő Néptáncegyüttes, az ifjú-
sági ház színjátszó körének karácsonyi 
előadása

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
3-án 16 óra Mikulás-ünnepség. 4-én 10–12 

óráig játszóház – Inotai Tagiskola. 4-én 
16 óra adventi gyertyagyújtás. 11-én  
10–12-ig játszóház – LAFIT. 11-én 16 
óra adventi gyertyagyújtás.

KrÚDY GYUla VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
30-tól december 11-ig 50 Ft-os könyvvásár 

az állományából kivont könyvekből.
15-én (szerda) 17 órakor Szücs Balázs: Légy 

az otthonom! (Párterápiás és önismereti 
tréning kételkedőknek, jegyeseknek, há-
zasoknak és mindenkinek) című köteté-
nek bemutatója

VÁrPalOtaI IFJÚsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
4-én 20 órától Mikulás-parti
13-án 17 óráig A drog csapdái – Vendég: 

Lengyel K. Péter klinikai szakpszicho-
lógus

Mise, istentisztelet
KatOlIKUs
Várpalota, Nagyboldogasszony-temp lom 

Hétköznap 7.00. Vasárnap és ünnepnap 
8 (gregorián mise), 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.
Vasárnap de. 10 és 16.30-kor istentisztelet, 

kedd, péntek 7.30 reggeli csendesség, 
szerda 16.30 bibliaóra. Előre hirdetett 
hétfői napokon 16.30-kor: Tea a művé-
szetekkel. Gyermekeknek hittanórák pén-
teken és szombaton 

Inota, Bercsényi u. 12. 
Istentisztelet vasárnap 10.30

Pétfürdô, Állomás u. 14. 
Vasárnap 8.45-kor istentisztelet, kedd 
16.15 bibliaóra

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.

sport
GÁl GYUla sPOrtcsarNOK
Várpalota, Fehérvári út
8-án 18 óra VBSK–MKB Veszprém Magyar 

Kupa kézilabda-mérkőzés
11-én 18 óra (ifi: 16 óra) VBSK–PLER II. 

bajnoki kézilabda-mérkőzés
tÚra
Városi Természetbarát Szövetség
11-én Óévbúcsúztató 

Info: 06 (30) 459-4514 (Herceg Attila)

Hozzávalók: 10 db filézett 
nyúlcomb, rózsabors, 5 szem szeg-
fűszeg, borókabogyó, mustár, 
oregano, fokhagyma, pici répa, 
fehérrépa, paprika, paradicsom, a 
tepsibe 10 dkg füstölt szalonna

Elkészítés: A nyúlcombokat 
besózzuk, majd a borókabogyó-
ból, frissen tört rózsaborsból, 
oreganóból és mustárból pácot 

készítünk, amiben 3 napig áll a 
hús. A tepsi aljára tesszük a fel-
szeletelt szalonnát, a húsok mel-
lé a zöldségeket, és még 3 gerezd 
fokhagymát, plusz egy kis (kb. 
0,5 dl) vizet. A tepsit alufóliá-
val szorosan lefedjük, 200 fokon 
1 óráig sütjük, majd a fóliát eltá-
volítva még 20 percig pirítjuk a 
húst. Snidlinges, sütőben megpi-
rított krumplipürével tálaljuk.

Az idős házaspár 30. házassági évfordulóján egy szigetre utazik, ahol a 
legenda szerint olyan csodálatos fürdő van, amiben megfiatalodnak az 
emberek. Az üdülésről visszatérve a lányuk várja őket a repülőtéren, de 
sehol sem látja a szüleit. Egyszer csak odalép hozzá egy fiatal nő, kar-
ján egy csecsemővel, és megszólítja:
– Lányom, én vagyok az, ugye nem ismersz meg? Megfiatalított a cso-
daforrás!
A lány döbbenten kérdezi: – Mama, de ki ez a csecsemő?!
– Az apád! Ez a hülye elaludt a vízben.

recept(t)úra

Humorzsák

szegfűszeges nyúlcomb filé 

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): december 6-án, 8-án és 13–16-ig 
8–20 óráig szárazföldi lövészet, 7-én 7–20 óráig katonai tevékenység.

Inota, 2010. december 29., szerda, 18 óra:

A pAdlás
musical

L o va s o k tatá s
Várpalotán a Tábormezõn,

futószáron, egyénileg, póni és nagy lovakon, minden vasárnap.

Érdeklõdni lehet: 70/589-7580, 20/533-7910

DS Villamossági és Épületgépészeti Szaküzlet

Várpalota, Szent Imre u. 18. Tel.: 20-929-8173, tel./fax: 88-372-023

•  Víz-gáz-fûtés és villany szerelési 
anyagok széles áruválasztékával, 
segítõkész kiszolgálással várjuk 
kedves vásárlóinkat.

•  Vállalunk fûtés-, vízhálózat-
szerelést felméréssel, anyag-
beszerzéssel.

Már kaphatók különbözõ 
karácsonyi fényfûzérek 
bel- és kültérre is.

Mikulástól karácsonyi vásár kezdődik, 
érdeklödjön üzletünkben!

Mikulástól karácsonyi vásár

kezdõdik, érdeklõdjön üzle
tünkben!

Mikulástól karácsonyi vásár

kezdõdik, érdeklõdjön üzle
tünkben!

aDVeNtI eGYHÁzI PrOGraMOK
a Várpalotai római Katolikus egyházközség adventi programjai:
2-án 18.00: a várpalotai Kolping Család adventi összejövetele a kö-
zösségi házban. 3-án 18.00: a Honvéd Férfikar karácsonyváró hang-
versenye a templomban. 5-én 10.00: a szentmise végén Szent Miklós 
püspök várja az óvodásokat, iskolásokat a templomban. 9-én 16.00: 
a Nepomuki Szent János R. K. Ált. Iskola adventi hangversenye a temp-
lomban. 12-én 16.00: a keresztény családosok közössége adventi ösz-
szejövetele a közösségi házban. 13-án 16.00–17.00: adventi játszóház 
óvodások részére a Nepomuki iskola ebédlőjében.

adventi esték a várpalotai  evangélikus gyülekezeti házban
8-án 17.00: Magnificat. Igehirdető: Tóth Károly lelkész. 15-én 17.00: 
Zakariás éneke. Igehirdető: Tóth Attila lelkész.

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:

30/260-1208
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Hagyatékot
– régi bútort, paraszti, polgári bútorzatot, lakáskiegészítôket 

(fogas, csillár stb.), használati tárgyakat, könyvet, 
porcelánt, mûszaki, katonai régiségeket vásároLnék 

30/259-8142

a hulladék is érték
Diákok helyett ezúttal iskola-
és óvodapedagógusokkal teltek 
meg a Várkerti Általános Isko-
la és szakiskola padjai az Öko-
Pannon Nonprofit Kft. és a Vár-
palotai Közüzemi Kft. által szer-
vezett oktatónap keretén belül. 
a program célja a pedagógusok 
közreműködésével valamennyi 
óvodás és általános iskolás meg-
ismertetése a szelektív hulladék-
gyűjtés fogalomkörével, gyakor-
latával és annak jelentőségével.

Az Öko-Pannon Nonprofit Kft. 
immár nyolc éve igyekszik hasz-
nos gyakorlati segítséget nyújtani 
a szelektív hulladékgyűjtés, a kör-
nyezettudatos gondolkodás ok-
tatásához az iskola- és óvodape-
dagógusoknak. A fiatalok tanítá-
sa kiemelten fontos, mert hosszú 
távon az ő együttműködésükkel 
működhet hatékonyan a szelektív 
hulladékgyűjtés, a környezet ter-
helését minimalizáló hulladékgaz-
dálkodás, hangzott el a november 
23-i oktatónapon.

Kádár István önkormányzati 
képviselő, a gazdasági bizottság 
elnöke köszöntötte a megjelent 
pedagógusokat. Rövid bevezető-
jében kiemelt szerepet kapott az 
évről évre egyre nagyobb meny-
nyiségben felhalmozódó lakossá-
gi hulladékmennyiség csökkenté-
sének jelentősége és a lakossági 
aktivitás hiánya. A közüzemi kft. 

képviseletében Poór Mária foglal-
ta össze pár mondatban a város-
ban zajló szelektív hulladékgyűj-
tés jelenlegi helyzetét. 

Ezt követően az Öko-Pannon 
Kft. lakossági begyűjtési koordi-
nátora, Janiga Emese közel két-
órás interaktív előadást tartott. 
Amellett, hogy a szervezők szor-
galmazták a részt vevő pedagógu-
sok közti kommunikációt, a szak-
mai továbbképzést időről időre já-
tékos részek szakították meg. A 
pedagógusok csoportokat alakí-
tottak, hogy interaktív formában 
sajátíthassák el az anyagfajták 
felismerését, vagy hasonlókép-
pen gondolják végig az újrahasz-
nosítás lépéseit. Minden résztve-
vő pedagógus kézhez kapott egy 
tanári segédkönyvet, prezentáci-
ós CD-t és kidolgozott óravázlato-
kat is tartalmazó ingyenes okta-
tócsomagot, mely érdekes, játékos 
formában mutatja be a hulladék-
gazdálkodás alapjait és a szelek-
tív hulladékgyűjtés legfontosabb 
gyakorlati szabályait. Így a leg-
kisebbek kifestőfüzetből, mese-
könyvből és óvodai feladatlapból, 
míg a nagyobbak a nekik szóló fel-
adatgyűjteményből, képregény-
ből, ismeretterjesztő szórólapból, 
oktatófilmből, valamint az osz-
tályteremben kifüggeszthető tab-
lóról juthatnak hasznos informá-
ciókhoz.

BalÁzs KIttI
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Ivott, de nem tudott elhajtani...
Az utóbbi hetekben több alkalommal is intézkedni kellett ittas vezetők 

illetve egy kerékpáros miatt. Szabálysértési eljárást indítottak egy 44 éves 
helyi férfi ellen, akit a Dankó utcában kaptak el, mert ittasan ült biciklire. 
Négy nappal később éjszaka egy 68 és egy 22 éves várpalotai férfit kaptak 
ittas vezetésen, utóbbit ráadásul jogosítvány nélkül.

...Itatott, majd elhajtott
Az egyik helyi benzinkút kezelője értesítette a rendőrséget november 

18-án, mert a tankolást követően egy férfi fizetés nélkül távozott a kútról. 
Kiderült, hogy a rendszám lopott volt, ráadásul a kocsi elején és hátulján 
eltérő rendszámok voltak feltéve. Később fény derült arra is, hogy ezeket 
korábban Veszprémben parkoló kocsikról lopták le.

 Osztrák sofőr–várostábla: 1:0
Közlekedési balesetről érkezett bejelentés november 8-án, mely szerint 

megrongálódott a 8-as főúton lévő Várpalota helységnévtábla. A helyszí-
nelés során megállapították, hogy a nyerges vontatót vezető 27 éves oszt-
rák férfi a közlekedési lámpánál megálló autókat későn észlelte, hirtelen 
fékezett, amitől a szerelvény a padkára letérve megrongálta a szalagkorlá-
tot és a város határát jelző táblát. 

lebilincselő élmény hajnalban
Hajnali igazoltatás során körözött személyt fogtak a palotai rendőrök. 

November 15-én, a Veszprémi úton állítottak meg egy kocsit. Kiderült, 
hogy a kocsiban utasként helyet foglaló férfi ellen körözés indult. A 27 
éves várpalotai férfi továbbá elmulasztotta  a lopás miatt jogerősen kisza-
bott börtönbüntetése megkezdését.   BK

rendőrségi hírek

Veszprém megye egyik megha-
tározó pénzintézete a zirci taka-
rék. a több mint 50 éve működő 
magyar tulajdonú banknak össze-
sen 19. fiókja van, többek között 
Veszprém, Várpalota, Pápa, szé-
kesfehérvár és Budapest városok-
ban. a zirci takarék a takarékPont 
hálózatnak az egyik alapító tagja. 

Mi is az a takarékpont?
A Takarék Pont a Takarékszövet-

kezetek és a Takarék Bank együtt-
működésének olyan megújított, 
minden eddiginél szorosabb formá-
ja, amelynek résztvevői egységes la-
kossági termékeket és szolgáltatá-
sokat kínálnak azonos márkanév és 
logó alatt.
Internet-bankolástól kezdve a 
széchenyi-hitelig

Fiókjainkban valamennyi klasz-
szikus banki szolgáltatás elérhe-
tő az ügyfelek számára, legyen 
szó a Széchenyi-hitelről, betét- 
vagy hitelkonstrukciókról, lakás-
előtakarékosságról, biztosításokról, 
értékpapírokról vagy éppen interne-
tes bankolásról.

Kényelmes parkolás
Az ügyfeleket ingyenes parko-

ló várja. Veszprém megye területén 
9 saját és 32 integrációs automata 
(ATM) teszi lehetővé a gyors pénz-
kivételt, telefonkártya-feltöltést és 
más műveleteket.
Barátságos és gyors

A Zirci Takarék Veszprém me-
gyében barátságos, segítőkész 
munkatársairól ismert. A munka-
társak vonalas telefonon is elér-
hetőek az ügyfelek számára. Nem 
kell várni automata gépi hangra 
vagy sorszámra, és nem kell feles-
leges gombokat nyomkodni és vár-
ni arra, hogy felvegye valaki a te-
lefont. Teljes körű ügyintézés, gé-
pi hívószámok nélkül. A sok elége-
dett ügyfél – legyen az vállalkozó, 
vagy magánszemély – számára nagy 
előny, hogy a Zirci Takaréknál gyor-
san elbírálják a hitelkérelmet és a 
számlanyitás feltételei is rendkívül 
kedvezőek.

Keresse fel fiókjainkat még az 
év vége előtt! (x)

zIrcI taKaréK
www.zIrcItaKareK.HU

Barátságos, gyors és megbízható

www.zircitakarek.hu 

www.zircitakarek.hu

Merjen 
nagyot lépni!

 A Széchenyi Forgóeszközhitel a kis 
és közép vállalkozások részére biztosít, 

államilag támogatott, forint alapú 
finanszírozási lehetõséget.

 A Széchenyi kártya kedvezõ megoldást 
nyújt vállalkozása fejlesztésére, átmeneti 

pénzügyi gondjaira.

 A Gazdahitel az ügyfelek számára 
a mezõgazdasági termék elõállításával 

kapcsolatos tevékenységhez, 
forgóeszköz és beruházás 

finanszírozásával nyújt megoldást.

Érdeklõdjön fiókjainkban 
most!
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„tanuld meg a játékszabályokat...
...aztán már csak játszanod kell 
– persze mindenkinél jobban.” 
einstein idézetével fogadtak 
a 2008-ban alapított Maggam 
Kft. ügyvezetői, akik maguk is 
folyamatosan tanulnak, nem-
csak játékszabályokat..., hogy 
a legjobbak lehessenek. Bene-
dek annával, Bite zoltánnal és 
Gáspár zoltánnal, a kft. vezető-
ivel beszélgettünk a cég tevé-
kenységi köréről.

– Milyen oktatási tevékenysége-
ket folytat a kft?

– Képzéseink közös jellem-
zője, hogy kézzel fogható és az 
életben eredményesen haszno-
sítható tudást kívánunk nyújta-
ni a hozzánk fordulóknak. Angol 
nyelvtanfolyamainkon az Oxford 
University Press minősített, ki-
mondottan felnőtteknek szóló 
tankönyveit használjuk, infor-
matikai képzéseinken pedig fő-
leg saját összeállítású jegyze-

teinket (MaggaM füzetek), me-
lyek csak az adott képzés anya-
gát tartalmazzák jól érthető, 
áttekinthető formában. A tan-
folyam jellegű képzéseken kívül 
matematika, informatika és ma-
gyar korrepetálással, érettségi-
re és felvételire történő felké-
szítéssel is foglalkozunk. Ezek a 
foglalkozások kiscsoportos vagy 
egyéni keretek között, szemé-
lyes igényekhez igazodva foly-
nak. Minden tanfolyamhoz, kor-
repetáláshoz és felkészítéshez 
kapcsolódik egy előzetes, ingye-
nes szintfelmérés és utókapcso-
lat biztosítása. 

– Ezeken túl milyen tevékenysé-
geket folytat még a kft.?

– Cégünk az oktatás mellett 
foglalkozik még honlapok és por-
tálok tervezésével, készítésével, 
keresőmarketinggel, valamint 
eh hez kapcsolódóan tárhely- és 
domainszolgáltatással; adatmen-
téssel és visszaállítással; kisebb, 

akár otthoni hálózatok kialakí-
tásával; Linux és Windows rend-
szerek telepítésével, karbantar-
tásával; IT biztonságtechnikával, 
mely magába foglalja az ellen-
őrzést és tanácsadást is, hiszen 
napjainkban igen fontossá vált 
elektronikus adataink védelme. 
Webáruházunkban használt in-
formatikai eszközöket ajánlunk 
(www.maggam.hu). Faipari rész-
legünk a lakberendezési ötletek-
től és a bútorok megtervezésétől 
a beszerelésig vállal megbízatá-
sokat. A Balatonfelvidéki Nemze-
ti Parkkal kötendő szerződésünk 
értelmében a várpalotai, világ-
hírű, de eddig méltatlanul mel-
lőzött Szabó-féle homokbánya 
üzemeltetését és bemutatását 
is mi végeznénk decembertől. A 
leendő Bakony–Balaton geopark 
területén pedig túrákat szerve-
zünk (Tihany, Pécselyi-medence, 
Dörgicse) geotúra-vezetők irányí-
tásával.

– A távolabbi célok?
– Rövid távú terveink között 

szerepel újabb nyelvi és informa-
tikai tanfolyamok, valamint peda-
gógus-továbbképzések beindítá-
sa. Tanfolyamaink egy része most 
is beszámítható a pedagógus-to-
vábbképzési kreditekbe. Vállalati 
belső továbbképzésekhez is vannak 
már kész, beindításra váró prog-
ramjaink.  Jelenleg egy linuxos 
projekten dolgozunk, mellyel az 
otthoni felhasználókat és a cége-
ket is megcélozzuk, hiszen mind-
két területen igény mutatkozik az 
ingyenes és jogtiszta szoftverek 
használatára. Vállalatoknak decem-
ber folyamán egy ingyenes Linux-
bemutatót is szervezünk, melynek 
keretein belül bemutatjuk, hogy 
éves szinten mekkora összeget 
tudnak megtakarítani, ha a Linux 
mellett döntenek. Legfőbb célunk, 
hogy a velünk kapcsolatba kerülő 
magánszemélyek és cégek elé ge - 
dettek legyenek. (x)

Iroda
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A

Telefon/fax: 06 (88) 471-352
E-mail: fatyoltemetkezes@vpkozuzem.hu

www.vpkozuzem.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.30-15.00, 

P: 8.30-12.00, Sz-V: Zárva

0–24 órás ügyelet telefonszáma:

06 (30) 385-6206
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Könnyûzenei lexikon

1999 tavaszán, talán egy szép reggel alakult meg a Reggel 
zenekar: Mészáros Alpár – gitár, Kerekes Gergő – gitár, Pócsik 
Zoltán – dob. Nyáron csatlakozott hozzájuk Kaszás Gábor basz-
szusgitáros (ex-Summer Kitchen, ex-Nagy „I”). Az inotai mű-
velődési központ színpada szolgált az együttes próbahelyéül,  
a Vad Fruttikkal közösen. Herter Tamás ajánlotta a Reggelbe 
Gino Sargenti (ex-Hot Drog, ex-Ginosaurus) énekest, aki 2000 
tavasza végén tagja lett a zenekarnak. A Reggel grunge-ot és 
brit popzenét játszott, s csak feldolgozásokat olyan előadók-
tól, mint a Rolling Stones,  Police,  Brian Adams, Radiohead, 
Oasis, R. E. M. , The Cure, Nirvana. Csatlakozott, reggeles 
lett Herter Tamás (ex-Turul, Vad Fruttik) is, s vele érkezett a 
zenekarba a rock and roll: Beatles, Jerry Lee Lewis, Doobie 
Brothers, Steppenwolf, de olasz slágereket is bevontak a re-
pertoárba, amelyeket r’n’r-köntösbe bújtattak. Csupán egy ár-
va magyar dalt játszottak, a Ne nézzen úgy rám című szerze-
ményt, a Heaven Street Seven verziójában. S elérkezett az első 
koncert időpontja, s ez 2000 szeptemberében, egy pénteken, 
Pétfürdőn, a Gogo bárjában történt. Szombaton már Bándon, a 
Rock Ranchon léptek fel. Egyre nőtt a repertoár, s így már be-
teljesedhetett a régi álom: forralt borért  kétszer felléphettek a 
péti korcsolyapályán, ahol a korcsolyázok így élő zenére hódol-
hattak a tél örömeinek. A koripályás buli után átment a Reggel 
az ottani  Round  sörözőbe, ahol reggelig nyomták a fiúk. Ebben 
az időszakban jött Józsa Zoltán (ex-Turul, Vad Fruttik), s fel-
váltva doboltak Pócsik Zoltánnal. Nem sokkal később Józsa lett 
az állandó dobos, Pócsik egyéb ütőhangszeren játszott.

2001 tavaszán a zenekar története be is fejeződik, hiszen a 
továbbiakban már Gino és Barátai szalonzenekar néven  játszot-
tak tovább… 

Tagok
Gino Sargenti – énekes
Herter Tamás –  szólógitár, vokál
Mészáros Alpár – ritmusgitár
Kerekes Gergely – ritmusgitár 
Kaszás Gábor– basszusgitár
Józsa Zoltán – dob
Pócsik Zoltán – ütőhangszerek

reggel
rászorulók támogatása

evangélikus élet
Ismerjük meg a történelmi egy-
házakat! című sorozat részeként 
rendezte meg a Keresztény ér-
telmiségiek szövetsége várpa-
lotai szervezete következő elő-
adását a mai evangélikus egy-
ház Magyarországon címmel, 
amelyet tóth attila, a Várpalotai 
evangélikus egyházközség lelké-
sze tartott. 

A görög katolikus egyház be-
mutatása után a november 16-i 
program keretében a jelen lévő 
érdeklődők az evangélikus egy-
házzal ismerkedhettek a katoli-
kus plébániahivatal közösségi há-
zában. „Honnan jöttünk? Kik va-
gyunk mi, evangélikusok itt Vár-
palotán? Mit tanítunk?” – ezekről 
a kérdésekről beszélt Tóth Attila, 
bemutatva az evangélikus egyház 
létrejöttét, felépítését, illetve az 

evangélikus életet az országban 
és Várpalotán.

A lelkész előadásában elmond-
ta, hogy az evangélikus egyház 
születése 1517-re, a reformáció 
kezdetére datálható. A reformá-
tor Luther Márton nyomán Isten 
Igéje, a Biblia került a reformá-
ció középpontjába, ez az evangé-
likusok egyetlen zsinórmértéke, a 
gyülekezeti élet központja pedig 
az istentisztelet. Tóth Attila ve-
títéses előadása során bemutat-
ta az 1780-ban felszentelt várpa-
lotai evangélikus templomot is, 
amely képei, szobrai tartalmazzák 
az evangélikus hit alapelemeit, 
ezzel tanítva a gyülekezetet. Ki-
emelte, hogy a várpalotai evan-
gélikus egyházközségben működik 
az Evangélikus Keresztyén Óvoda, 
illetve van énekkar, bibliaóra, asz-
szonykör.

Ingyenes ruhaosztást és pénz-
adománygyűjtést szervezett a Kis-
gazda Polgári Szövetségpárt nem-
rég megalakult helyi szervezete a 
Nyújtsd ki kezed Krisztusért Ma-
gyarország Misszió Szeretet Gyüle-
kezettel összefogva Várpalotán no-
vember 21-én, a Petőfi Irodaház-
ban. Az érkező rászorulókat a ru-
haneműkön túl zsíros kenyérrel és 
teával várták a szervezők.

– A meghirdetett 16 órai kezdés 
előtt már gyülekeztek az érdeklő-
dők, így 14.30-kor megnyitottuk az 
ajtókat. Az 50 liter teából 4-5 li-
ter maradt, a ruhákból szinte sem-
mi. Tíz kilogramm kenyeret ken-

tünk meg zsírral, az érkező mint-
egy 250-300 ember meleg ruhákkal 
és tele hassal búcsúzott tőlünk. A 
ruhaadományokat az Osztrák Jeru-
zsálemi Templomos Lovagrend, il-
letve a Nyújtsd ki kezed Krisztu-
sért Magyarország Misszió Szeretet 
Gyülekezet gyűjtötte, mely 17 éve 
működik Várpalotán Megyimórecz 
József vezetésével – nyilatkozta 
lapunknak Rácz Tamás, a KPE–KPSZ 
várpalotai elnöke. Az összegyűlt 
mintegy 120 000 Ft  adományt  
Papp Tamás megyei elnökkel tartós 
élelmiszer formájában adják át a 
vörös iszap sújtotta település lelki 
vezetőjének, hogy ossza szét.
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

30/259-8142
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

A lap legközelebb 
december 16-án 

jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: december 11., 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Üvegezés
Kovács György üveges és képkeretező

8100 Várpalota, Marx u. 2.

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

Pétfürdôn az Ösküi úton, 
aszfaltozott út mellett, 2325 nm-es 

saroktelek 42 nm-es felújított házzal, 
nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 

telePhelynek 
gazdálkodásra kiválóan alkalmas.  

Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu 
elôtt. érd.: 30/259-8142

MEGVÁLTOZOTT!!!
Hirdetésfelvétel új telefonszáma: 

30/259-8142

BERHIDÁN IS 
feladhatja apróhirdetését!

Berhida, Szabadság tér 5., 
elektro Start szaküzlet

Üzletnek, irodának
alkalmas  tési-dombi 
forgalmas hely kiadó.

Irányár: 1250 Ft/m2/hó.

Érd.: 70/330-5427

cipô
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A Táncsics uTcAi ciPôboLTbAn
Téli lábbelik már 2490 Ft-tól, gyermek, nôi, férfi bundás 

csizmák már 3990 Ft-tól 

karácsonyi ajándékötLetünk:
gyapjúpapucsok nagy választékban 3990 Ft-tól

Ezüst- és aranyvasárnapi akció: ha 6000 Ft-ért vásárol, 
megajándékozzuk egy papuccsal

sarok
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0–24 órás ügyelet: 
06 (30) 385-6206

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A
Telefon/fax: 06 (88) 471-352

Ingatlan
sürgősen eladó Berhida központjában 

kétszobás összkomfortos családi ház. 
Érd.: 70/265-5406

szilvásváradon a központban, de csendes 
helyen kétbejáratú, két generációnak, 
vendéglátásra, cég-, önkormányzati 
üdülőnek is alkalmas 1200 nm terü-
leten fekvő 133 nm-es, gázkonvekto-
ros ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, 
ebédlő, nappali, kandalló, gardrobe, 
kamra, pince, fúrt kút. Érdeklődni le-
het:  30/260-1208

 sürgősen eladó Pétfürdőn egy 86 nm-es 
családi ház, garázzsal, kerttel. Érd.: 
70/571-4356

eladó Várpalotán a városközpontban (Tán-
csics utcai) 56 nm-es 2 szobás, rész-
ben felújított 4. emeleti erkélyes jó 
panorámájú lakás. Ár: 7,2 millió Ft. Ér-
deklődni: 30/857-5865, délután 15–19 
óra között.

szántót, legelőt, rétet vásárolnék (kivéve 
zártkert, belterület) 1 ha-tól Várpalo-
ta, Sóly, Papkeszi, Hajmáskér, Berhida, 
K.szentistván térségében. 30/259-
8142

 Várpalotán – a Loncsosban – családi ház 
eladó. Telefon: (30) 730-5683

eladó 2278 nm-es kordonos és hagyomá-
nyos művelésű szőlő pincével Berhidán. 
Villany, víz van. 30/255-6813

téglaépületben lévő 2. emeleti, erkélyes 
zöldövezeti lakás Pétfürdőn eladó. 
Ugyanitt 2 személyes ágyneműtartós 
jó állapotú rekamié eladó, 20 000 Ft. 
30/691-1175

eladó Várpalotán a Liliom utcában D-i fek-
vésű 1+2 fél szoba étkezős, hőszige-
telt, hőmennyiségmérős lakás. Tel.: 
30/9934-336

Készenléti lakótelepen 1 szobás lakás ki-
adó vagy eladó. 70/343-7794

Ősiben háromszobás családi ház garázs-
zsal, kerttel eladó (cserépkályha, kon-
vektorok). Érd.: 30/245-3432

Kiadó
Várpalotán a Jókai úton (lottózó mellett) 

egy 24 nm-es üzlethelyiség kiadó. 
30/205-2297

Állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

légát keresek. Németnyelvű fényképes 
önéletrajzokat az alábbi címre kérem. 
kocka1313@gmail.com

Állást keres
Kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-

tal, általános, röntgen szakassziszten-
si végzettséggel és gyakorlattal, ECDL 
komplex számítógépes vizsgával, B ka-
tegóriás jogosítvánnyal  kereskede-
lemben, egészségügyben munkát kere-
sek.  30/260-1208

 Vegyes
Villanyszerelő pótvizsgára felkészítő ta-

nárt keresek. Várpalotán és környékén. 
30/910-5097

Idősek, betegek masszírozását, kimozga-
tását vállalom. Lazító masszázs min-
denkinek. Házhoz megyek. Érd: 06-
20/9862-103 

Hagyatékot, régi bútort, paraszti, polgári 
bútorzatot, lakáskiegészítőket (fogas, 
csillár, óra, porcelán stb.), használati 
tárgyakat, könyvet, iratokat vásárol-
nék. 30/259-8142

érintésvédelmi szabványossági felülvizs-
gálat, villanyszerelés. 20/621-1999

eladó ventilátoros Simson blokk, 50 kcm-
es, kettő kerék, valamint 380 V-os 
körfűrész. Berhida, Veszprémi u. 81. 
88/454-840

Új szekrénysor, valamint új, 2 darabos ülő-
garnitúra eladó. Ár megegyezés szerint. 
88/473-449, 70/250-4608 

Fürjtojás eladó. 20 Ft/db. 70/289-0824
Világmárkák férfi-női parfümök a bolti ár-

nál 30-40%-kal kedvező áron. 70/525-
1224, 70/420-5855

VillanYPáSztor
3 km-ig terhelhető
    Hálózati 
    Üzemre

    Bruttó 
    19 800 Ft

tel.: 06-88/454-914, 06-30/307-1437, 
06-30/214-76-77

elektro Start SzakÜzlet 
8181 BerHida, Szabadság tér 15.

Villanypásztor • eb-őr • kutya-riasztó-
kiképző • kártevőriasztó (patkány, 

egér, vakond stb.)

www.villanypasztorok.hu
villanypasztor@invitel.hu

igénY Szerint utánVéttel iS Szállítunk!

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 8-17-ig
Szombat: de: 8-12-ig

a kÖrForgalomnál 
Berhida, Szabadság tér 15.

Higiénia 
SzakÜzlet

mindennaPi
!! Higiénia !!
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10 perc 500 Ft – fekvõszoli – 
eU-s mélybarnítós csövekkel

nY: H-sZ 9-17.30, cs-P 9-20, szo bejel.
+36 20 2335180, Táncsics u. 3/3

Mit ajándékozzak karácsonyra, 
szüli- vagy névnapra? 

szépség Ajándékutalvány-t
vagy csomagot!

kozmetika - Masszázs - kéz- és lábápolás - Smink

PALOTA

edzô-, kardio- 
és táncterem

NY: H-P 7-21, Szo: 10-18. 
+ 36 20 3619210, Szabadság tér 5.

Havi bérlet (13h-ig) 4.000 Ft
ZUMBA és egyéb tornák 690 Ft 
+ bérlettel kedvezmény!

VBsK: mélyrepülés
szentendre–VBsK

29:23 (16:9)
 A bajnokság 10. fordulójában 

a mumusnak számító, a Palotát ta-
valy oda-vissza legyőző Szentend-
réhez utazott a Bányász kézilabda-
csapata. A találkozón a hazaiak fo-
kozatosan léptek el ellenfelüktől, 
15 perc után 11:4-et mutatott az 
eredményjelző. Ezt követően a kü-
lönbség állandósulni látszott, így 
hétgólos szentendrei előnnyel vo-
nultak a csapatok pihenőre. A má-
sodik félidőben tovább nőtt a kü-
lönbség, tíz perccel a vége előtt 
már 26:16 volt az állás. Ekkor a 
Várpalota még összekapta magát, 
öt perc alatt zsinórban öt gólt sze-
rezve felcsillantotta a reményt az 
együttest elkísérő szurkolói előtt 
(26:21). Ez azonban csak a felzár-
kózásra volt elég, így a Bányász új-
fent pont nélkül volt kénytelen el-
hagyni a pályát, tovább mélyítve 
a hullámvölgyet, amibe már hetek 
óta került a csapat.

 A sorozatban elszenvedett ne-
gyedik vereség után Török Lajos 
edző lemondott. A nyáron kine-
vezett tréner mérlege az együttes 
élén: 4 győzelem, 1 döntetlen és 5 
vereség volt.

 Az ifjúsági mérkőzésen: 
Szentendre-VBSK 26:33.

Várpalotai Bányász– 
le Belier ajka 26:28 (14:12)
A hátralévő három őszi fordu-

lóra Szoboszlay Istvánt bízták meg 
a csapat irányításával. A megyei 
rangadót a vendégek kezdték job-
ban, ám negyedóra elteltével már 
a Bányász vezetett. Bár az Ajka 
még visszavette a vezetést, szü-
netre már kétgólos palotai előny-
nyel fordultak a csapatok. A máso-
dik félidőben a vendégeknek ha-
mar sikerült újra megfordítaniuk 
az állást, amit – bár a Várpalotá-
nak a hajrában az egyenlítésre is 

volt lehetősége – már nem is en-
gedett ki a kezéből. A VBSK három 
kapust is bevetett a találkozón, ám 
sem ez, sem az edzőcsere nem se-
gített a csapaton, amely zsinórban 
elszenvedett ötödik veresége után 
a tabella tizenegyedik helyén áll 
két fordulóval az őszi szezon zárá-
sa előtt. A kézisek legközelebb de-
cember 4-én 15 órakor Dunaújvá-
rosban lépnek pályára, majd 11-én 
18 órakor a PLER II. gárdáját fo-
gadják hazai pályán.

Az ifi mérkőzés eredménye: 
VBSK–Ajka 29:18.

Bándli Gyula, a VBsK elnöke a ki-
alakult helyzetről:

– A Szentendre ellen elszen-
vedett, zsinórban negyedik vere-
ségünk után lemondott Török La-
jos, az NB I/B-ben szereplő férfi-
kézilabda-csapatunk vezetőedzője. 
Döntését a játékosok utóbbi he-
tekben nyújtott gyenge teljesítmé-
nyével és nem megfelelő hozzáállá-
sával indokolta. Török Lajos lemon-
dását az egyesület vezetősége – a 
vezetőedző felelősségének megál-
lapításával – elfogadta.

 Az őszi szezonból hátralévő há-
rom mérkőzésre a csapat irányítá-
sával Szoboszlay István edzőt bíz-
tuk meg. A jelenlegi helyzetből 
adódó reális elvárásként a szezon 
végére a 13 pont megszerzését fo-
galmaztuk meg, amely 50%-os tel-
jesítményt jelent és a  8-9. hely 
megszerzéséhez lehet elegendő. 
Ehhez azonban az Ajka ellen ha-
zai pályán szombaton elszenvedett 
kétgólos vereségünk után mindkét 
hátralévő mérkőzésünket meg kell 
nyernünk.

 A téli szünetben aztán helyé-
re kell tennünk a dolgokat a csapat 
körül, új vezetőedzőt és legalább 
két meghatározó játékost kell iga-
zolnunk a keretbe.

Bérczes VIKtOr

A dobogó legfelső fokának vá-
rományosaként jelenleg második 
helyen áll a várpalotai kosárlabda-
csapat az NB III-as Fejér megyei 
bajnokság A csoportjában.

A tavaszi szezonhoz hason-
lóan hétről hétre remek teljesít-
ményt nyújtanak a palotai kosa-
rasok megfiatalított csapatukkal, 
eddig mindössze egy vereség írha-
tó a számlájukra.

– Túl vagyunk a felkészülé-
sen,  a fiatalokkal jó kis csapat 
állt össze. Van még min finomí-
tani, de jó irányba haladunk, az 
eredményeink is biztatóak. Sajnos 
egy mérkőzést elveszítettünk ide-
genben, de sikerült belőle tanul-
ni. A hazai meccseinket tovább-
ra is hoznunk kell, és minél több 

idegenbelit is el kell csípni. A rá-
játszásban mindenképp bent kell 
lennünk, cél a dobogó – mondta 
a Várpalotai Kosárlabda Egyesület 
edzője és elnöke, Soós Balázs.

Minél több szurkolót várnak 
hazai meccseinkre, legközelebb 
december 17-én pénteken 19.30-
kor játszanak a Gál Gyula Városi 
Sportcsarnokban a tabella jelenle-
gi harmadik helyezettje ellen, így 
izgalmas mérkőzés várható!

A csapat tagjai: Molnár Ákos, 
Hosszú István, Valkó Tibor, Soós 
Balázs, Rácz István, dr. Németh 
Zoltán, Kovencz Gábor, Bátor Ba-
lázs, Bota Zsolt, Perger Patrik, 
Bacsárdi Attila csa patkapitány, 
Daruság Dávid, Erdei Sándor.

cél a dobogó

Fejér megyei bajnokság 
a csoport tabellája

1. FORNETTI FEHÉR PALOTA 5 4 1 373 299
2. VÁRPALOTA KC 4 3 1 306 222
3. VADMALACOK 4 3 1 264 240
4. VASÖNTÖDE KC 5 3 2 301 257
5. DUNAÚJVÁROSI FDSE 6 3 3 434 457
6. AUTÓUNIÓ SZKC 6 3 3 371 410
7. KODOLÁNYI JFKSE 5 2 3 301 302
8. SÁRBOGÁRD KC 3 0 3 206 225
9. FEHÉRVÁR KC U18 4 0 4 170 314



www.hubertparketta.hu

féle laminált padló

5 különbözõ színû 7 mm vastagságú
31-es kopásállóságú laminált padló  1390 Ft/m2

5 különbözõ színû 8 mm vastagságú
31-es kopásállóságú laminált padló  1490 Ft/m2

Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.

További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.
Az akció december 1-tõl 31-ig, illetve a készlet erejéig tart. Bruttó árak és forintban értendõek.

Várpalota, Szent Imre u. 11. Tel.: 70/316-3684 
Nyitva: P: 9-17 óráig

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

8100 Várpalota, Dankó Pista u. 14.
tel./fax: 88/372-460, mobil: 30/507-4989

e-mail: info@karpatiaepitoanyag.hu
www.karpatiatuzep.hu

AlAptól A tetőig...

előzze meg a januári áremelést, idei befizetéssel!
Befizetett termékét jövő tavaszig, mi ingyen tároljuk!

Karácsonykor most is megajándékozhatja szeretteit 
5000 és 10 000 Ft-os KÁRpÁtiA vásárlási utalvánnyal.

Herkules dió szén 4125 Ft/q 
Vegyes keményfa 1700 Ft/q
Cser kugli fa 1990 Ft/q

Cser hasogatott fa 2200 Ft/q
Akác kugli fa 2400 Ft/q
Akác hasogatott fa 2600 Ft/q

Műanyag bejárati ajtó fehér 100x210 
- tele: 55 500 Ft
- 4 üveges: 60 200 Ft/db
Faablak 60x60
- 3 légkamrás 
1,4 üveggel 9900 Ft/db

30-as NF         219 Ft       38-as NF         249 Ft

2 cm = 681 Ft/m2

3 cm = 788 Ft/m2

4 cm = 899 Ft/m2

5 cm = 1012 Ft/m2

  6 cm = 1125 Ft/m2

  7 cm = 1238 Ft/m2

  8 cm = 1349 Ft/m2

10 cm = 1575 Ft/m2

építsünK együtt!

TÜZELŐAKCIÓ!!! (Betonplaccon tárolt szén)

DELTA nyílászáró akció!

Téglaakció, művi szállítással:

Nagyszabású 
cserép akció:
– agyagcserpek

1570 Ft/m2-től
– betoncserepek

1550 Ft/m2-től
Kérje árajánlatunkat!

Hőszigetelő rendszer, minőség verhetetlen áron! 
(1 m2 polisztirol lap, 6 kg EPS ragasztó,1,1 m2 üvegháló)

Áraink az áfát tartalmazzák! Nyitva: H-P: 7.30-16, Sz: 7.30-11


