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Az időnkénti fényvillanásoktól 
borongós magyar történelemben 
sohasem volt könnyű számvetést 
készíteni a hátrahagyott esztendő-
ről, s józanul szólni a közelgőről. 
Záporoznak a kérdések és kételyek. 
Közelebb kerültünk-e a megbéké-
léshez önmagunkban, közös belső 
ügyeinkben, nemzetközi kapcsola-
tainkban, vagy netán a konfliktusok 
kórokozói szaporodnak? 

Az elmúlt évek helytelen gazda-
ságpolitikája következtében a ma-
gyar államadósság az egekbe szök-
kent, elszabadult a korrupció. Az 
egykori éllovas közép-európai or-
szág az utolsók között kullog. „A 
vasfüggöny leomlása után az összes 
egykori kommunista ország közül 
látszólag Magyarországnak voltak a 
legjobb kilátásai. A magyar kormá-
nyok azonban alighanem túlságo-

san is hallgattak angolszász tanács-
adóikra, és körüludvarolták a multi-
nacionális cégeket” – írja a konzer-
vatív külföldi sajtó.

A tavaszi kormányváltás óta – a 
külföldi gáncsoskodások és soroza-
tos leminősítések ellenére – szám-
talan problémát megpróbáltunk 
jó szándékkal orvosolni: először is 
a határon túl élő nemzettársaink 
ügyét rendeztük, harcot indítot-
tunk a korrupció ellen, elindítottuk 
a magyar gazdaság talpra állítását, 
ígéretet tettünk a költségvetési hi-
ány kordában tartására. A frankhi-
telek megtiltása és az államháztar-
tás szanálásának elindítása nem ne-
vezhető sikertelennek. „Ha két év-
vel a kutyaszorító után Görögország 
és Írország ilyen jó helyzetben vol-
na, mint Magyarország, azon sokan 
csodálkoznának. … Talán hagyni 

kellene a magyarokat, hadd menje-
nek a maguk feje után” – írja a leg-
tekintélyesebb német lap, a Frank-
furter Allgemeine Zeitung.

Várpalota fellélegezhet, hiszen a 
minap az Országgyűlés elengedte az 
úgynevezett  japán hitel felét, ami 
azt jelenti, 86 millió forinttal ke-
vesebb lett a város adóssága. Ezt a 
ma már elhibázott hitelt azért vet-
te fel az egykori városvezetés, mert 
a várpalotai térség a rendszerváltás 
után tagja volt a „piszkos tizenket-
tő” néven emlegetett, Magyarország 
legszennyezettebb térségeit magá-
ba foglaló csoportnak, és szanálni 
kellett a károkat. Miután a magyar 
állam visszafizette a japán félnek a 
hitelt, a város tartozása megmaradt: 
ugyanis a hitelt ezután az állam felé 
kellett törleszteni. Mára ez az adós-
ság növekvő összeget mutat, ami 

Várpalotának szinte megoldhatatlan 
terhet jelent, miközben az európai 
uniós csatlakozást követően az or-
szág többi települése a várpalota-
inál jóval kedvezőbb feltételekkel 
jut(hat)ott forráshoz hasonló beru-
házások megvalósítására, a kohézi-
ós és strukturális támogatások kere-
tében ugyanis vissza nem térítendő 
forrás áll rendelkezésre erre a célra.

 Nehéz időszak áll előttünk: szá-
mos kötelezettségünk van, amelyek 
visszafogottságra intenek, sok terü-
let szorul átgondolásra. Ezzel együtt 
a mértéktartás jegyében igyekszünk 
fejlesztéseket eszközölni, és re-
méljük, hogy eredményeket tudunk 
majd elkönyvelni a jövendőben.

 Ennek reményében kívánok min-
den várpalotai lakosnak áldott kará-
csonyt, és boldog, új esztendőt!

Talabér MárTa polgárMesTer

Józan ész és remény
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Drótposta
Inotán alig leesik egy kis hó vagy fúj a szél, rögtön elmegy a villany. Magas 

árak, 21. század... köszönjük E.ON!  20/775-2188
Vállalkozóbarátaim nevében is szeretném kérni: jó lenne egy évben legalább 

háromszor vállalkozói fórumot tartani, ahol az összes várpalotai székhelyű, 
telephelyű vállalkozó értesülne a helybeli munkákról, közbeszerzésekről. 
Sok kisvállalkozó örülne, ha legalább az adott munkára ajánlatot adhatna. 
Naiv vagyok? Lehetséges ez?  Inda-world kft. 30/546-3625

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

bányászokra emlékeztek
Hagyományos, sportversennyel 
egybekötött szent borbála-napi 
megemlékezést tartottak decem-
ber 2-án, a Helyőrségi Művelődési 
otthonban. szent borbála, a tüzé-
rek és bányászok védőszentje sok-
sok évszázada népszerű szent, ün-
neplése máig ható Várpalotán is, 
ahol a bányászat és a tüzérség je-
lenléte hosszú idő óta erőteljes. 

A Gábor Áron Nyugállományú-
ak Klubja, a Bányászhagyomá-
nyok Ápolásáért Egyesület, a Vár-
palotai Bányász Nyugdíjas Klub és 
Szakszervezet szervezésében zaj-
lott a baráti hangulatú ünnepség 
és sportverseny. Dobszai József al-
ezredes, a klub elnöke köszöntöt-
te a nagy számban megjelenteket, 
majd Katona Csaba alpolgármester 
tartott ünnepi beszédet, amelyben 
Szent Borbála alakjáról, mártírságá-
ról, szenvedéséről, élete azon ese-
ményeiről beszélt, amelyek okán 
bizonyos szakmák, mesterségek vé-
dőszentjeként tisztelik. Kiemelte 
az utóbbi évszázad Szent Borbála-
tisztelethez kötődő történéseit és 
a városunkban működő szerveze-
teket, akik jelentőségteljes munkát 
fejtenek ki a katonai és a bányász-
hagyományok ápolása terén, illetve 
a lakosság szolgálatában. 

Az ünnepség során dr. Buzási 
István nyá. bányamérnök emlék-
tárgyat adott át a Bányászhagyo-
mányok Ápolásáért Egyesület ne-
vében az önkormányzat képvise-
letében megjelent Katona Csabá-
nak, megköszönve a közös munkát 
a várpalotai bányászhagyományok 
ápolása területén. Az egyesület 
elnöksége döntése alapján tisz-
teletbeli bányász címben része-
sítették Fürst Tamás ezredest, a 
Magyar Honvédség Bakony Harc-
kiképző Központ parancsnokát, 
helyőrségparancsnokot. 

Pfiffer Katalin borkirálynő Ba-
bits Mihály bányászatról szóló ver-
se előadásával tette emlékezetes-
sé az ünnepséget, majd köszönet-
nyilvánítások és ajándékok átadása 
következett a gyümölcsöző együtt-
működő munka elismeréseként. Az 
ünnepség második fele  sportver-
senyekkel telt, amelyek eredmé-
nyeképpen az ultiverseny győzte-
se Mohos Zsolt lett, sakkban a leg-
jobbnak Bartók Géza bizonyult, a 
dartsverseny első helyezettje pedig 
Csendes Géza lett. Amíg zajlottak a 
sportversenyek, a vendégek a tési 
szélmalmokhoz kirándultak és meg-
tekintették a rengeteg régi emlé-
ket őrző kovácsműhelyt is.  

g. a.

Az ünnepségen megjelent: Katona Csaba alpolgármester, Ipacs Jó-
zsef nyá. ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége el-
nöke, Mészáros József alezredes, a MH BHK törzsfőnöke, parancs-
nokhelyettese, Tóth Csaba alezredes, mb. parancsnokhelyettes, a 
MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság toborzó és 
érdekvédelmi osztályának vezetője, Hajdara László őrnagy, a hadki-
egészítő parancsnokság toborzó és érdekvédelmi irodájának vezető-
je, Deák Istvánné önkormányzati képviselő, Somogyi László alezre-
des, a Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, 
Szabó Jaroszlava, az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Esküdt 
Lajos nyá. alezredes, a BEOSZ hagyományőrző, -ápoló ügyvivője, Er-
dős Géza nyá. alezredes, a BEOSZ közép-dunántúli régiójának veze-
tője, Németh Károlyné nyá. főtörzsszászlós, a BEOSZ pénzügyi mun-
katársa, Pfiffer Katalin, Magyarország borkirálynője, Veress István, 
a csókakői Szent Donát Borrend elnöke, Dobszai Zsolt tartalékos 
százados, a borrend főpohárnoka.

Képviselői fogadóóra
Keresztény Levente, az 5. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
lakossági fogadóórát tart 2010. december 20-án (hétfőn) 18 órától a Bán 
Aladár Általános Iskola (Várpalota, Körmöcbánya u. 1.) éttermében.

Minden év december 4-e alkalmából megkoszorúzzák a várpalotai 
római katolikus templomban található bányászemléktáblát is. A de-
cember 5-ei esti szentmisén Holubák Attila káplán beszédében fel-
idézte Szent Borbála életét, a bányászat és Várpalota kapcsolatát, 
majd a szentmise keretében gyermekek előadásában is hangzottak 
el ünnepi gondolatok a Szent Borbála-napról. A mise végén a Bá-
nyászhimnusz dallamaira a Bányászhagyományok Ápolásáért Egye-
sület képviselői helyezték el a Szent Borbála-emléktáblánál a meg-
emlékezés koszorúját.  

szent borbála-
szobrot avattak

A tavalyi év decemberében a 
Tüzér Hagyományőrző és Kulturá-
lis Alapítvány szervezésében ke-
rült felállításra a Helyőrségi Mű-
velődési Otthon előtt a Tüzér Ki-
képző Központ emlékműve, amely 
a jogelődöknek kíván emléket ál-
lítani. Szent Borbála ünnepe nyújt 
méltó alkalmat arra, hogy megko-
szorúzzák az emlékhelyet, tiszte-
legve ezzel a tüzérek előtt. Idén 
december 2-án került sor az ün-
nepségre, amely alkalommal dr. 
Kovács Vilmos ezredes, a HM Had-
történeti Intézet és Múzeum álta-
lános főigazgató-helyettese mon-
dott tartalmas beszédet többek 
között a Szent Borbála-nap ha-
gyományairól, eredetéről, törté-

netéről, és Várpalota, valamint a 
tüzérség régmúltra visszatekintő 
jól ismert kapcsolatáról. 

Ezt a köteléket erősíti a Tüzér 
Hagyományőrző és Kulturális Ala-
pítvány szervezésében, az önkor-
mányzat civil pályázatán nyert 
összegből létrehozott, a Hemo 
előterében elhelyezett Szent Bor-
bála-szobor is, melyet az ünnep-
ség alkalmával avattak fel. A tüzé-
rek népszerű védőszentjének em-
léket állító szobrot Katona Csaba 
alpolgármester, dr. Kovács Vilmos 
ezredes és Mészáros József alez-
redes, törzsfőnök leplezte le. Az 
ünnepség zenei szolgálatát a Szé-
kesfehérvári Helyőrségi Zenekar 
látta el.
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advent hetei ünnepi hangulattal 
telnek Várpalotán is, egyházi és 
világi rendezvényekkel: hang-
versenyekkel, ünnepi műsorok-
kal, gyertyagyújtással, játszó-
házzal, hogy közelebb érve ka-
rácsony szent estéjéhez lelkünk 
egyre felkészültebb lehessen az 
ünnep megélésére. 

Városunk egyik kiemelt hang-
versenye a Honvéd Művészegyüt-
tes Férfikórusa karácsonyváró 
előadása a római katolikus temp-
lomban, az MH Bakony Harckikép-
ző Központ szervezésében. Idén, 
december 3-án, kissé megkésett a 
kezdés, de a különleges zenei él-
ményt nyújtó előadás kárpótolta 
a közönséget. Gyönyörű egyházi 
darabok hangzottak fel magyar, 
francia, angol és orosz nyelven, 
hallható volt több Ave Maria-
feldolgozás, Magnificat, Agnus 
Dei, ismert karácsonyi dalok. A 
koncert kezdetén Fodor Balázs 
plébános és Fürst Tamás ezredes, 
a MH BHK parancsnoka gyújtotta 
meg a templom adventi koszorú-
ján a második gyertyát.

December 5-én, vasárnap új-
ra összegyűltek a város ünnepel-
ni vágyó lakosai a vár előtt. Kato-
na Csaba alpolgármester beszélt a 
színpadon advent jelentőségéről, 
a várakozás fontosságáról, majd 
meggyújtotta a második gyertyát 
a város koszorúján. A Mézengúzok 
zenekar szórakoztatta a gyerme-
keket, akik igen szép számmal vol-
tak jelen, hiszen várták a köze-
ledő Mikulást. Nem sokat kellett 
várniuk, megérkezett a piros ruhás 
nagyszakállú, akinek a kisgyerme-
kek boldogan szavaltak, énekel-
tek, jutalomként pedig édességgel 
teltek meg a kis kezek. 

Inota közösségi házába is 
megérkezett a Mikulás december 
3-án a gyermekekhez. Az ezt kö-
vető hétvégeken adventi gondo-
latok, dalok és versek elhangzá-
sa mellett ünnepi gyertyagyújtást 
tartottak a városrészben. Decem-
ber 4-én Katona Csaba alpolgár-
mester, Inota részönkormányzati 
elnöke mondott beszédet az ad-
venti várakozás jegyében, Koncz 
Hunor református teológushallga-
tó pedig imával egybekötött igei 

szolgálatot tartott. December 11-
én Tóth Attila evangélikus lelkész 
mondta el adventi gondolatait Za-
kariás és Erzsébet bibliai történe-
téhez kapcsolódóan. Az ünnepsé-
get Talabér Márta polgármester is 
megtisztelte jelenlétével.

A város adventi koszorúja har-
madik gyertyáját december 12-én 
Huszárné Bacsárdi Valéria önkor-
mányzati képviselő, a humánerő-
forrás-bizottság elnöke gyújtotta 

meg a Thuri-vár előtt, és beszélt 
a megjelent lakosoknak az ünnep 
igazi lényegéről, mély gondola-
tokkal megvilágítva az adventi 
utat a születés ünnepéig. A Zene-
vár Főkolomposai, az ifjúsági ház 
színjátszó köre, illetve a Cserregő 
Néptáncegyüttes adott műsort, 
színvonalas szórakozást nyújtva a 
közönségnek, és méltó hangulatot 
advent ünnepi alkalmához. ga 
 FoTó: pINTér lászló

A hArmAdik Adventi gyertyát  huszárné BAcsárdi vAlériA képviselő gyújtottA meg 

az ünnepek ünnepére készülve

Ötvenmillió forint 
a Trianon Múzeumnak

az országgyűlés a jövő évi költ-
ségvetésben állami támogatást 
szavazott meg a várpalotai Tri-
anon Múzeum számára. 

– Az ötvenmillió forintos ösz-
szeg nagy jelentőségű távlat a 
múzeum számára, amely fennállá-
sa óta most részesül először köz-
ponti támogatásban. Mindig is 
nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy a magyarság értékeit meg-
őrizzük, és fontos számunkra az 
az eszme, amely szerint a magyar-
ságot nem tízmillió magyar alkot-
ja, s a határon túl élő magyarok-
ról sem feledkezhetünk meg. A 
Trianon Múzeum pedig egyedül-
álló az összmagyarság megjele-
nítése tekintetében – emelte ki 

Ferenczi Gábor és Kepli Lajos, a 
Jobbik Magyarorszá gért Mozgalom 
Veszprém megyei országgyûlési 
képviselõi a Trianon Múzeum-
ban megtartott sajtótájékozta-
tón. Farkas Gergely és Dúró Dóra 
országgyűlési képviselők nyújtot-
ták be a támogatásra vonatkozó 
költségvetési módosító javasla-
tot, amelyet az Országgyűlés meg-
szavazott. 

A Trianon Múzeum Alapítvány 
elnöke szerint a támogatást egy-
részt a Trianon Múzeum országos 
gyűjtőkörrel rendelkező szak-
múzeummá válására, valamint a 
múzeumhoz kapcsolódó Kárpát-
medencei társintézmények bein-
dítására, szervezésére használ-
ják fel.  gágó

elengedik a japán
hitel felét

a magyar országgyűlésben döntés 
született, hogy elengedik Várpa-
lota jövő évi ún. japán hitel tar-
tozásának felét, ami több mint 86 
millió forintot tesz ki. 

A módosító indítványt az érintett 
térségek három fideszes képviselője 
terjesztette elő: Talabér Márta, Bó-
ka István és Szedlák Attila. Az indít-
ványt elfogadta az Országgyűlés, en-
nek értelmében a Várpalota és Régi-
ója Környezetvédelmi Rehabilitációs 
Programra létrehozott céltársulásnak 
(Vár pa lota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, 
Ősi, Tés, Ba latonalmádi) a program-
ban meghatározott beruházáshoz kap-
csolódó, a jövő év folyamán esedékes 
kölcsöntartozások ötven százalékát, 
azaz 155 776 910 forintot nem kell 

visszafizetni. Az elengedett összegek: 
Várpalota esetében 86 289 418 forint, 
Balatonalmádi: 23 082 168 forint, 
Berhida: 12 294 104 forintot, Öskü: 
7 644 943 forint, Ősi: 12 197 717 
forint, Pétfürdő: 10 353 246 forint, 
Tés: 3 915 314 forint.

Az említett települések a kilenc-
venes években – a japán fejleszté-
si bank által finanszírozott hitel-
ből – jelentős nagyságrendű beruhá-
zást hajtottak végre, amely magában 
foglalta a megszüntetett bányászati 
és egyéb ipari tevékenységből ere-
dő környezetikár-elhárítást, és egyéb 
munkálatokat. A beruházást az in-
dokolta, hogy a térség tagja volt a 
„piszkos tizenkettő” néven emlege-
tett, Magyarország legszennyezettebb 
térségeit magába foglaló csoportnak.
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a pszichológus válaszol

Karácsony, a magányos ünnep
Az ünnep az újraértékelés, a 

számvetés ideje: fiatalkori álma-
inkat, terveinket összehasonlít-
juk a felnőttkor jelenbeli reali-
tásaival, s nemegyszer fájdalmas 
eredményre jutunk. Karácsony-
kor sok ember vár valamilyen 
csodát – de ünnep végeztével 
belátja, hogy valójában nem sok 
minden változott meg. 

Az adventi készülődés, vára-
kozás egyfajta elmélyülést, be-
felé figyelést is jelent. Az előké-
szület légköre, majd maga az ün-
nep teret ad a meghitt, pozitív 
és a csalódott, szomorú, netán 
kétségbeesett érzések áramlásá-
nak. Ilyenkor szembenézünk ön-
magunkkal, örömeinkkel, fájdal-
mas hiányainkkal. Ilyen élmény 
a magány érzése is. 

S nem csupán az egyedül élők 
magányosak, hiszen az egyedül-
lét akár szabad választás is le-
het. Sokan ismerik a társas ma-
gányt; bizony a párkapcsolat-
ban, családban élők is lehetnek 
érzelmileg elmagányosodottak. 

Ilyenkor, ünnepek előtt meg-
nő a pszichológiai rendelések 
forgalma is, s a terapeuták, bár 
támogatják klienseik elszánt-
ságát, mindig elmondják, hogy 
kampányszerűen nem lehet rend-
be hozni a társas kapcsolatokat. 
Fogynak az üzletekben a drága 
ajándéknak valók is, mintha ez 
megjavíthatna emberi kapcso-
latokat. Történik mindez azért, 
mert ünnepek táján fenyegető-
vé válik a társtalanság, az egye-
düllét. Kapcsolatban, családi 
körben szeretnénk karácsonyoz-
ni, még ha ez a közösség pusz-
tán csak az ünnepi áhítat idejére 
szól is. Fenyegetőnek, kudarcnak 
tűnik ilyenkor az egyedüllét.

Holott az ünnepi áhítat első-
sorban saját belső egyensúlyunk 
megteremtését jelenti, így tud-
juk csak az önmagunkban meglelt 
nyugalmat, derűt szeretteink fe-
lé közvetíteni. „S aki önmagában 
nem talál nyugalmat, másutt hiá-
ba keresi…” A belső béke hiánya 
miatt nem tudnak egymásra figyel-

ni, s magányosodnak el sokan csa-
ládi körben, és a belső béke hiá-
nya miatt szenved sok egyedül élő 
is a magánytól ünnepek idején. 

A magányt kísérő kétségbe-
esés, aggodalom, düh, „a valami-
ből kimaradok” élmény megnehe-
zíti az év végét sokak számára. 

A belső harmónia megterem-
tésében s az aktuális egyedüllét 
elfogadásában segíthet, ha az 
advent idején megpróbáljuk elen-
gedni a dühöt, nem haragszunk 
önmagunkra s a világra társtalan-
ságunk miatt, nem hibáztatunk 
senkit a helyzetünkért. Kétségbe-
esettségünkön úrrá lehetünk, ha 
megértjük, hogy magányunk nem 
valamilyen büntetés; kezünkben 
van a változtatás lehetősége, ha 
tenni akarunk a helyzet átalakí-
tásáért. Ha tisztában vagyunk 
igényeinkkel, akkor képessé vá-
lunk segítséget kérni, elfogadni 
és adni is, ha szükséges.

Több országban elfogadott, 
hogy az adventi hétvégéket és 
szentestét baráti vagy klubszerű 

összejövetel keretében ünnep-
lik, s az ünnep nem csak a csalá-
di, rokoni együttlétek ideje. 

Vegyük körül magunkat olyan 
barátokkal, ismerősökkel, akik 
szintén egyedül töltenék a szent-
estét. Segítsünk valakinek, ha 
szomorúnak és magányosnak 
érezzük magunkat! Az emberi 
kapcsolatok ápolása örömmel és 
megnyugvással tölt el bennünket, 
hiszen azt érezhetjük, valakinek 
valóban szüksége van ránk. 

A pozitív gondolkodás most is 
segít. Általában a „minden vagy 
semmi” típusú gondolkodás az, 
ami ilyenkor kétségbeesést okoz. 
Úgy érezhetjük, ha az ünnepi 
időszak idején egyedül vagyunk, 
ez már mindig így marad. Pedig 
egyedül mi tehetünk a változá-
sért, hogy a következő évben 
már ne így legyen.

Kérdéseiket a következô címre 
várom: ignaczadrienn@gmail.com. 
Személyes konzultáció, ta nács adás, 
magánrendelés: 06 (20) 358-3978

IgNácz aDrIeNN

Két évtizede szépítik és védik városunkat
Húsz éve annak, hogy néhány 
lelkes lokálpatrióta elhatároz-
ta: a korábbi városszépítő bará-
ti körből egyesületet hoz létre. 
a Városszépítő és -Védő egyesü-
let elmúlt éveire emlékeztek a 
november 27-i ünnepi közgyű-
lésen, melynek keretében nyílt 
meg leitner Ferenc, a város fo-
tográfusa kiállítása, valamint 
bemutatásra került a szervezet 
most megjelent emlékkönyve.

Petrovics László elnök és Orosz 
László vezetőségi tag köszöntöt-
te a megjelenteket, kiemelten 
Talabér Márta polgármestert, Ka-
tona Csaba alpolgármestert, dr. 
Zsiray Ferencet, a Tapolcai Vá-
rosszépítő Egyesület elnökét, a 

Város- és Faluvédők Szövetsége 
(Hungaria Nostra) választmánya 
tagját, Jákli Tivadar önkormány-
zati képviselőt, az egyesület ve-
zetőségi tagját, Leitner Ferencet, 
városunk díszpolgárát, vezetősé-
gi tagot, Huszárné Bacsárdi Valé-
ria önkormányzati képviselőt, dr. 
Kovácsné dr. Haller Annamáriát, a 
Pétfürdői Településszépítők Egye-
sülete elnökét. A rendezvényen 
megjelentek nagy száma elisme-
rés az egyesület munkája iránt. Az 
ünnepségen Talabér Márta nyitot-
ta meg Leitner Ferenc fotókiállí-
tását, majd a Képesség- és Tehet-
ségfejlesztő Magániskola néhány 
tanulója ünnepi műsor keretében 
Várpalota témájú költeményeket 
és dalokat adott elő.

A jubileumi közgyűlésen Pet-
rovics László elnök foglalta össze 
az egyesület húsz évének törté-
netét, amely során eredményes 
értékmegőrző munkát végeztek. 
Petrovics László elismeréssel em-
lékezett az alapítókra, akik közül 
többen már nem lehetnek jelen. 
Az elnök a teljesség igénye nél-
kül az elért eredmények sorát is 
igyekezett bemutatni, amelyek 
közé tartozik többek között gróf 
Zichy Béla sírjának felkutatása, 
virágosítási mozgalom, a Zichy-
kápolna felújítása, a Béke Műve-
lődési Ház értékeinek védelmé-
ről való gondoskodás, Várpalotai 
Füzetek megjelentetése, fotóki-
állítások, rendezvények, ünnep-
ségek meghonosítása, szerve-

zése, testvérvárosi kapcsolatok 
ápolása.

Minderről tájékozódhatnak az 
érdeklődők az újonnan kiadott 
és most bemutatott Városszépítő 
és -Védő Egyesület emlékkönyvé-
ből, amelyet részletesen ismer-
tetett Szajp Istvánné vezetőségi 
tag. Az elmúlt húsz év életművét, 
élményeit, dokumentumait ösz-
szegző értékes helytörténeti ki-
advány tiszteletpéldányát adta át 
Petrovics László az egyesületet tá-
mogató intézmények, cégek, szer-
vezetek képviselőinek, majd dr. 
Zsiray Ferenc és dr. Haller Anna-
mária köszöntötte a jubiláló egye-
sületet.  Végül elismerések, jutal-
mak adományozására került sor.

gágó aNITa
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Megkérdeztük...
Hol tölti 

a szilvesztert?

Végh Mónika
Úgy néz ki, hogy dolgozni fogok, 

mivel olyan helyen dolgozom, ahol 
valószínűleg rendezvény lesz szil-
veszterkor. Egyébként a barátaim-
mal szoktam tölteni a szilvesztert 
itt, Várpalotán, valamelyik szórako-
zóhelyen vagy házibuliban. 

szurok györgyné iskolai dolgozó
Otthon töltöm a szilvesztert, 

családdal, baráti társasággal. 
Házibulit szoktunk tartani ilyen-
kor, körülbelül 5-6 éve ezzel a 
társasággal. Reggelig tart a buli, 
a fiúk aztán már lepihennek, a lá-
nyokra pedig vár még a takarítás, 
mosogatás. 

Holdosi attila raktáros
Otthon vagyunk szilveszterkor, 

baráti társasággal. 8-10-en szok-
tunk összejönni, ismerős családok, 
a zenekarunk (Effekt) tagjai. 4-5 
éve már így töltjük a szilvesztert, 
az azelőtti években eljártunk szó-
rakozóhelyekre, most már inkább 
csak családi körben vagyunk.

r. H.

a palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
www.zircitakarek.hu

borbála-ünnep a rákóczi-telepen
szent borbála napja alkalmából 
a város bányászhagyomány-őr-
zői évről évre összegyűlnek a 
rákóczi-telepen annak érdeké-
ben, hogy jó hangulatban, közö-
sen töltsenek el pár órát az ün-
neplés jegyében. Idén se szakí-
tották meg a hosszú évek hagyo-
mányát, és népes csoport gyűlt 
össze december 4-én délután, 
a szent borbála téren található 
bányász emlékhelynél.

A Rákóczi Telepi Baráti Kör ren-
dezvényén Simon Ágnes tagiskola-
vezető, baráti köri tag köszöntöt-
te a megjelent hagyományőrzőket, 
majd a Rákóczi Telepi Tagiskola 
tanulója, Orbán Nóra elevenítette 

fel a rendezvény és a tér névadója, 
Szent Borbála életét. Katona Csa-
ba alpolgármester köszöntőjét kö-
vetően Huszár József, a Bányász-
hagyományok Ápolásáért Egyesü-
let elnöke, majd Einreinhof Attila, 
a Rákóczi Telepi Baráti Kör elnöke 
szólt néhány szót Szent Borbála, 
és a 120 éves múltra visszatekin-
tő várpalotai bányászat kapcsola-
táról. Beszédében kitért a Jó Sze-
rencsét Kör megalapítására, mely 
biztosította a helyi bányászok 
számára a művelődést és a kultu-
rált szórakozást. Beszélt a kör ál-
tal 75 éve először megszervezett 
vájártanfolyamról, és a ’96-ban, 
városunkban megszűnt bányászat-
ról, melytől függetlenül a hagyo-

mányőrzők december elején évről 
évre megemlékeznek a bányászok 
védőszentjének napjáról.

A rendezvény elmaradhatatlan 
részét képezte a Bányász Him-
nusz, melyet a Bányász Fúvóze-
nekar előadásában hallhattunk. 
Az emlékhely megkoszorúzása 
után a hűvös időben kissé vacogó 
közösség átvonult a telep általá-
nos iskolájába, ahol jó hangula-
tú baráti beszélgetéssel töltötték 
a délután hátralevő részét forralt 
bort és teát kortyolgatva. A bá-
nyász emlékhelynél koszorút he-
lyezett el az önkormányzat, több 
egyesület képviselõje és magán-
személy.

balázs 

Hazádnak rendületlenül légy híve!
a honvédség legfontosabb tevé-
kenysége a haza védelme a ha-
zafiság jegyében. ennek gondo-
latát igyekszik átadni a felnö-
vekvő ifjúságnak is, hogy a jövő 
Magyarországán se hiányozza-
nak a hazát szívükben legfonto-
sabbnak tartó emberek.

A MH Bakony Harckiképző Köz-
pont, valamint a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör várpalotai 
szervezete évente több alkalom-
mal rendez vetélkedőt, amely ta-
lálkozásul szolgál a katonák és a 
civil lakosság között, hozzájárul-
va a jó kapcsolat kialakulásához, 
folyamatához, illetve a hazafiság 
eszméinek terjesztéséhez. Decem-
ber 10-én ismét ellátogathattak 
várpalotai diákok a Kossuth lak-

tanyába, hogy összemérjék tudá-
sukat a hazaszeretet témakörében 
a Haza minden előtt című játékos 
szellemi vetélkedőn. Színes fel-
adatsor várta a hét csapatot, ze-
neművek felismerése, totó, játé-
kos labirintusfeladat, igaz-hamis 
állítások felismerése, verssorok 
kiegészítése, képkirakó tette iz-
galmassá a versenyt. A részt ve-
vő 7–10. osztályos tanulók bizo-
nyíthatták, mennyire jól ismerik 
a Himnusz és a Szózat sorait, dal-
lamát, nagy költőink alkotásait, 
hallották-e már a Klapka-indulót 
és Bánk bán bordalát, ismerik-e az 
Erkel Ferenc bicentenáriumára ki-
adott bélyeget. 

A csapatok előzetes feladatot 
is kaptak: esszét kellett írniuk Én 
és a honvédelem címmel, amely-

ben kifejezték, hogy látják ma a 
honvédelmet, milyen érzelmi kö-
tődéseik vannak a haza iránt. Az 
írásokat Schmidt Ferenc, a baráti 
kör tagja értékelte a díjátadón. Az 
eredményhirdetés során Fürst Ta-
más ezredes, a MH BHK parancs-
noka, valamint Szabó István nyá. 
alezredes, a HTBK elnöke gratu-
lált a versenyzőknek, majd átad-
ták a jól megérdemelt díjakat és 
okleveleket. Első helyezett a Vár-
kerti Általános Iskola Várkerti If-
jak csapata lett, második helyet 
a Bán Aladár Általános Iskola Lé-
giósok, a harmadikat a Csupaszív 
Nagycsaládos Egyesület Várpalota 
és Kistérsége Crazy Gránát, a ne-
gyediket pedig az Inotai Tagisko-
la Paintball golyók nevű csapata 
szerezte meg. sz. F.

betyárok a vár tövében
Ostorcsattogtatásra figyel-

hettek fel a járókelők a Thuri-
vár mellett, és ha odapillantot-
tak, betyárruhás, szűrt, viseletet 
hordó, jó hangulatú társaságot 
láthattak december 4-én. Szent 

Borbála napján tüzeket raktak a 
város hagyományőrzői az Őrzők 
Rendje egyesület szervezésében, 
hogy a kemény hidegben teával 
és forralt borral melegedjenek. 
A Szent Borbála napja alkalmá-

ból hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett összejövetelen 
a szent élettörténetével ismer-
kedtek, felhangzottak katonanó-
ták, népdalok és rétes is előkerült 
a batyuból.  
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az érmék nyomán feltárul a világ
Numizmatika, magyarul érem-
gyűjtés. sokak számára ismeret-
len fogalom, pedig ha valaki el-
merül ebben a hobbiban, szen-
vedéllyé válva egész élete so-
rán nem tudja abbahagyni, sőt 
a családtag is megfertőződik, 
és folytatja a legkülönbözőbb 
érmék, bankjegyek gyűjtését. 
Nováky lajossal, inotai érem-
gyűjtővel beszélgettünk a nu-
mizmatikáról.

– Mi is a numizmatika?
– A pénzgyűjtés tudománya. 

A pénz egy olyan, egyforma ér-
tékként kezelhető fizetőeszköz, 
amellyel minden helyettesíthető. 
Nagyon sokáig nemesfémből ké-
szült, az első természetes arany-
rög volt, amelyre rányomták pél-
dául az uralkodó bélyegzőjét, ez 
szavatolta annak értékét. Az ér-
mének eleinte anyagában is kép-
viselnie kellett az értékét, később 
azonban már gyengébb minőségű 
anyagokból is készültek. Az érmék 
elkészítése művészet és hatalmas 
munka is. A verőtőbe apró ütések-
kel vésték bele a negatívot, majd 
két verőtő között helyezték el a la-
pot, és kalapáccsal ütöttek rá. Ma 
már nem verik, hanem sajtolják a 
pénzt. Az érméket éremművészek 
tervezik meg. Magyar területen 
egészen 1499-ig nem szerepelt 
évszám az érméken, nehezítve an-
nak azonosítását. Az éremgyűjtés 
nagy elmélyedést igényel, szüksé-
ges hozzá a kor ismerete, a törté-
nelem, földrajz, gazdaságtan. Én 
is nagyon kedvelem a könyveket, 
történelmi írásokat. 

– Hogy kezdődött az éremgyűj-
tés szenvedélye?

– Egeralján születtem. Általá-
nos iskolában a történelemtaná-
runk gyűjtötte a régi pénzeket, mi 
is vittünk neki jó pár darabot. Az 
órákon bemutatott egy-két pénzt 
a tanult korból, ami érdekessé és 
kézzelfoghatóvá tette a történel-
met. Egy alkalommal nagyanyám 
padlásán kutattam, és egy kocsis-
ládában a pengőidőszakból szár-
mazó pénzeket találtam. Kértem a 
nagymamát, hadd válogathassak a 
pénzből. Vittem a tanárunknak is, 

ő pedig adott helyettük. Később 
kaptam tőle más érméket is: Fe-
renc József ezüstforintokat, egy- 
és ötkoronást. Aztán meglátogat-
tam az idősebb falubeliek padlá-
sát is. Így indult el a gyűjtőszen-
vedélyem, ami megmaradt egész 
életemre. 

Várpalotára katonakoromban 
kerültem, majd itt is maradtam, 
és ’76-ban kapcsolódtam be a he-
lyi éremgyűjtő csoportba. Az évek 

alatt a kisebbik lányom is megfer-
tőződött, ő gyűjti a külföldi bank-
jegyeket, én az érméket és a ma-
gyar bankjegyeket. Unokámat is 
érdekli a gyűjtés, úgyhogy a csa-
lád viszi tovább ezt a hobbit.

– Milyen módon gyűjti a pénze-
ket?

– Kerültek hozzám nagyanyám 
hagyatékából, ajándékként is na-
gyon sokat kaptam, ismerősöktől, 
barátoktól, munkatársaktól, de a 
legtöbbhöz cserével jutok hozzá. 
Ha olyan pénzt kapok, ami már van 
a gyűjteményemben, azt elteszem 
cserére. Ha megy egy ismerős va-
lamelyik országba, szólok, hogy 
mit hozzon, mi az, ami még hiány-
zik egy-egy sorból. Készpénzért is 
vásárolok érméket, de nem olyan 
sokat, mert ezeknek legtöbbször 
magas az ára. Egyébként is job-
ban szeretem azt az érmét, amin 
már van egy kis kopás, látszik raj-
ta, hogy élt a pénz. Minden évben 
kiadnak egy jegyzéket arról, hogy 
milyen érmék jelennek meg, és a 
Magyar Éremgyűjtők Egyesületén 
belül fel lehet iratkozni a vásár-
lásra. Például idén augusztus 20-
án Szent István intelmei Imre her-

ceghez című arany emlékérmét, 
most pedig Magyarország történe-
tének legkisebb aranypénzét ad-
ták ki. Prospektus, éremújság, ka-
talógus, könyv kerül kiadásra, és 
most már az interneten is bőven 
lehet tájékozódni.

– Miből áll a gyűjteménye?
– Gyűjtemény minden olyan 

sor, amely valamilyen rendszer 
szerint áll össze, én címlet, típus, 
évszám szerint is igyekszem be-
szerezni a sorokat. Főként törté-
nelem és földrajz témájában van-
nak sorozataim. Például van so-
rom a Magyarországon élő nem-
zetiségek forgalmi pénzeiből, a 
világ országainak egy-egy darab 
pénze, az európai országok pénze-
iből egy-egy sor, a szomszédos or-
szágok pénzei évszám szerint. Az 
európai uniós övezetbe tartozó 16 
ország pénzeit is gyűjtöm külön: 
milyenek voltak az euró bevezeté-
se előtt és milyenek lettek mára. 
Vannak forgalomból kivont pénzek 
és megszűnt országok pénzei is. 

Történelmileg tekintve a leg-
régebbi pénzeim a római és a bi-
zánci érmék, az Árpád-házi kirá-
lyoktól is van egy-egy darab, de 
főként nem ezekkel foglalkozom. 
Kiemelendőek közé tartoznak a ki-
vételes kiadások, eltérő címletű-
ek (pl. 75, 750 forintos emlékér-
mék). A magyar feltalálók soroza-
tát különleges szögletes fémpénz-
ként adták ki, de van úgynevezett 
„üzenőpénzem” is, amely szét-
szedhető és üreges belül. Gyűjtök 
más fizetőeszközt is, amely a hiva-
talos pénzektől eltér. Ilyenek pél-
dául a bányapénzek (a bányászok 
fizetésük egy részét helyi pénzben 
kapták, és meghatározott helyen 
vásárolhatták el) és hadifogoly-
táborok pénzei, (a legközelebbi 
Hajmáskér; 1916-ból), amelyet a 
táboron belül lehetett elkölteni. 
Sokszor az tesz értékessé egy-egy 
darabot, hogy honnan való, mi-
lyen úton, kitől került hozzám.

– Milyen a kapcsolat az érem-
gyűjtők között?

– Helyileg és országosan is 
tartjuk a kapcsolatot. Eleinte 
Tenczer Károly fogta össze a Ké-
szenléti Lakótelepen az akkor még 

nem önállóan működő csopor-
tot (az országos, majd a veszpré-
mi éremgyűjtőkhöz tartoztunk), 
amely 1986-ban vált önállóvá. 
1995-ben megválasztottak titkár-
nak, amit a csoport Székesfehér-
várhoz való csatlakozásáig, 2010-
ig láttam el.

Szoros az együttműködésünk a 
bélyeggyűjtőkkel, hiszen a bélyeg 
is egyfajta fizetőeszköz. Kiállítá-
sokat eleinte önállóan, az utób-
bi 5-6 évben a bélyeggyűjtőkkel 
együtt szervezünk. Kiállítottunk 
a Várpalotai napokon, a civilna-
pokon és egyéb jeles események 
alkalmából is. Gyakran vannak or-
szágos találkozóink, amelyre kül-
földiek is jönnek nagyszámmal. 
Itt rengeteg érem kerül kiállítás-
ra, ahol cserélnek, vásárolnak a 
gyűjtők. Várpalotán minden hó-
nap első hétfőjén, 16.30-kor jö-
vünk össze a Jó Szerencsét Műve-
lődési Házban, amelyre várjuk az 
érdeklődőket, mert már egyre ke-
vesebben vagyunk. Jó lenne, ha 
jönnének fiatalok is, hogy tovább 
vigyék az éremgyűjtést. 

– Milyen elismeréseket tudhat 
magáénak?

– Szerepeltem társszerzőként, 
közreműködőként egy katalógus-
ban, mert olyan eltéréseket fedez-
tem fel bankjegyeken és jeleztem 
az országos egyesület felé, amely 
addig még nem volt ismert. Az 
éremgyűjtő egyesület három foko-
zatból álló legmagasabb kitünte-
tésének, a Széchenyi Ferenc-em-
lékéremnek megkaptam a harma-
dik fokozatát. Pro Numizmatika-
éremben is részesültem, amely a 
legelső évszámmal (1499.) rendel-
kező tallér névre szóló másolata. 

gágó aNITa

nováky lAjos numizmAtikus
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atilla Harcosai 
Várpalotai barantások

az országos baranta szövetség 
értékeire szervesen illeszked-
ve, a magyar hagyományos 
harc  mű vé szet technikájának, 
szel lemiségének minél széle-
sebb körben való megismerte-
tése, oktatása céljából alakult 
a barantaközösség Várpalotán 
2009-ben. Kiss györgy vezető-
vel beszélgettünk.

 – Hogy zajlik az Atilla Harcosai 
Várpalotai Barantások élete?

– A megalakulástól eltelt más-
fél év alatt a talpon maradáson, 
erősödésen túl „kiléptünk” az 
edzőteremből, és próbáltuk kiven-
ni részünket a társadalmi életből 
is. Jelenleg harminc aktív tag-
gal, ötévestől hetvenévesig van 
barantázónk. Heti kétszeri edzést 
tartunk, mely keddenként 17 órá-
tól az ifjúsági házban, szombaton-
ként 9 órától   a sportcsarnokban 
zajlik. Az edzésekhez a felkészült-
séget a rendszeresen megrende-
zett kőkemény edzőképzőkön való 
folyamatos részvételünkre, vala-
mint egyes tagjainknak más harc-
művészeteknél szerzett tapaszta-
latára alapozzuk. Emellett ven-
dégedzőként már több ízben meg-
tisztelt minket a veszprémi, a zirci 
barantacsapat vezetője, valamint 
a Magyar Baranta Szövetség elnö-
ke, Vukics Ferenc is.

– Milyen programokkal áll a la-
kosság elé a közösség?  

– A május utolsó vasárnapi hő-
sök napjától gyakorlatilag az ösz-
szes nemzeti ünnepünkön, meg-
emlékezésünkön megjelentünk, 
és 8-10 fővel koszorúztunk. Meg-

tartottuk első bemutatóinkat is: a 
veszprémi Berenhidai Huszár Pé-
ter Baranta Csapattal és a zirci 
barantásokkal közösen Balatonal-
mádiban a vitorlás világtalálkozón, 
Veszprémben a Gizella-napokon, 
Várpalotán a lovas találkozón és 
a Mátyás-napokon, de bemutatót 
tartottunk Zircen, Hajmáskéren, 
Küngösön és Balinkán is. Pünkösd 
napján a csíksomlyói búcsújáráson 
vettünk részt. Augusztus 20-án a 
Veszprém megyei ünnepségeken a 
Szent Korona másolatának díszkí-
séretét, díszőrségét adtuk.

– Nyáron táborozási lehetőséget 
is biztosítottak gyermekeknek. 

– Megszerveztük az első baran-
tatábort a Cseri parkerdőben, ahol 
5–17 éves korig vettek részt gyer-
mekek, összesen harmincöten. 
Fon tos, hogy ezeknek a gyere-
keknek a többsége velünk maradt 
és rendszeresen jár az edzéseink-
re, ahol a harcművészeti alkalma-
zások gyakorlása mellett kiemelt 
hangsúlyt kap a néptánc, a nép-
dal, a népi játékok tanulása is. 
Ebben Stéber Zsoltban és Forgács 
Zsuzskában találtunk segítőtársak-
ra. Célunk, hogy minél többen visz-
szataláljunk a magyar ösvényre, is-
merjük meg dicső múltunkat, ma-
gyarként éljük a jelent, hogy gyer-
mekeinknek, unokáinknak legyen 
mit tovább adnunk. Edzéseinkre és 
a barantaközösségbe is szeretet-
tel hívjuk és várjuk a derék magyar 
legényeket és lyányokat. Jelent-
kezni lehet nálam (30/204-3339), 
Lukács Péternél (30/522-1371) és 
Leszkovánné Szőke Veronikánál 
(20/824-5886). (x)

a király kenyere és a gombák királya
Házi vetélkedőket szervezve ké-
szültek az óvodák, iskolák a kis-
térségi mesemondó versenyre, 
hogy kiderüljön, ki mesél a leg-
ügyesebben, legrátermettebben. 
ezt követően került sor a döntő-
re, ahol izgalommal várakoztak a 
kisgyermekek a nem mindennapi 
szereplésre.

Bármilyen modern világot is 
él korunk, a mese nem hiányoz-
hat gyermekeink első évtizedéből. 
Kezdetben hallgatják, nézik, aztán 
már maguk is fennhangon mond-
ják, zengik a szebbnél szebb me-
sét a családnak, a társaknak. De-
cember 3-a délutánján, a művelő-
dési ház kamaratermében, a Várpa-
lota Egyesület által megszervezett 
kistérségi szintű vetélkedőn a fő-

szerep a népmeséké, és nem utolsó 
sorban a mesélő gyermekeké volt. 
Az ovisokat és kisdiákokat a zsűri 
elnöke, Tóth Loon, a Petőfi Színház 
művésze köszöntötte kedves sza-
vakkal, felidézve saját élményeit is 
a mesék világáról. Majd a gyerme-
kek következtek, akik szépen felké-
szülve adták elő a meséket.  

a helyezettek: 3–4. oszt.: 1. Percze 
Csenge (Horváth István Ált. Isk.), 
2. Sersztnyev Ivett (Nepomuki Szt. 
János R. K. Ált. Isk.), 3. Kecse Ad-
rián (Rákóczi Ferenc Ált. Isk.), kü-
löndíjas Sziránszki Klaudia (Bán 
Aladár Ált.Isk.). 1–2. oszt.: 1. La-
katos Péter (Vásárhelyi András Ált. 
Isk.), 2. Kecse Gréta (Képesség és 
Tehetségg. M.isk.), 3.  Orbán Zsófia 
(Rákóczi Ferenc Ált. Isk.). Óvodások: 
1. Pintér Laura Kata (Kölyökvár  Ó.), 
2.  Kiss Alexandra (Rákóczi-telepi Ó.), 
3. Nagy Bianka (Evangélikus K. Ó.)

Az éjszakai lábgörcs, a séta közbeni 
feszítõ fájdalom, a fülzúgás, a 

cukorbetegség, az ingadozó vérnyomás 

AZ ÉRSZÛKÜLET NEM JÁTÉK!! 
VEGYE KOMOLYAN!

ÉRSEBÉSZI konzultáció japán Cardio Vision 
számítógépes érszûkület és érfal-rugalmassági 
méréssel egybekötve  6000 Ft helyett  4000 Ft 
mindazoknak, akik 2010. december 31-ig je-
lentkeznek be!

Vizsgálataink fájdalommentesek!

MEGOLDÁST KÍNÁLUNK!

FIGYELEM!

Bejelentkezés, bõvebb információ:

Sonotherápia Centrum 
SZMT Székház, Veszprém
Budapesti út 8.
88/783- 996, 20/927-86-88

 

                                                 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 1.
                                                  22/327-814    H-P: 8.00-16.00-ig
                                                  www.sonotherapiacentrum.hu 

Új! 
Készpénzkímélõ megoldás!

Vásároljon kezeléseket önkéntes egészségpénztári kártyával,

bankkártyával, f zessen nálunk üdülési csekkel!
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óévbúcsúztató a retróban: a padlás
óévbúcsúztató gyanánt mutat-
ja be ai inotai  retrószínházban 
presser gábor,  sztevanovity Du-
sán, Horváth péter  félig mese, 
félig musicaldarabját, a padlást 
a pannon Várszínház. az 1988-
as országos premier óta e darab 
rengeteg sikert ért meg, immár 
több generáció kedvence. 

A Padlás varázslatos hely, ahol  
minden megtörténhet. Itt dolgo-
zik Rádiós, a fiatal tudós, itt van a 
hegedülni tanuló lány, Süni, aztán 
Mamóka, az öreg nénike, aki min-
dent tud az emberekről – és nem 
mellesleg fantasztikus az általa ké-
szített szilvás gombóc –, no és itt 
vannak a néhány száz éves szelle-
mek is. És a feledhetetlen dalok, hi-
szen hányan dúdoltuk a Fényév tá-
volságot, a Csupa-csupa padlást és 
a megunhatatlan 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 színház  művészei  A padlás 
című előadásban újra megmutat-
hatják és meg is mutatják  színészi 
és énekesi tehetségüket egyaránt. A 
musical az inotai Retroszínházban 
december 29-én, szerdán, 18 óra-
kor lesz látható. Az előadás előtt 
és után a nézők az egyedülál-
ló retróétteremben múlathatják az 
időt, és léphetnek vissza egy csöp-
pet egy letűnt kor életérzésébe. No 
és persze azt se felejtsük el, hogy 
a Pannon Várszínház színvonalas 
és szórakoztató színdarabokkal vár-
ja 2011-ben is szeretett közönsé-
gét. Így kitűnő  ajándék lehet ka-
rácsonyra egy retrószínházi bérlet.  
Hát lepje meg szeretteit színház-
bérlettel! 

A pAdlás musicAl országos premiere ótA rengeteg sikert ért meg

Látogasson el hazánk egyik legkedveltebb és legszebb 
kirándulóhelyére! Keresse fel a Szalajka-völgyben a párat-
lan vízesést, a lipicai ménest, a Bükk gyönyörű kiránduló-

helyeit! Erdei kisvasút, kalandpark, családi sí- és szánkó- 
és bobpálya, számos jelzett túraútvonal és tanösvény 

teszi élménydússá itt-tartózkodásukat. Szilvásvárad 
autóval és tömegközlekedési eszközökkel egy-

aránt könnyen meegközelíthető.

A lipicai ménesbirtok szomszédságá-
ban lévő apartmanházunk 4 szo-

bával, 2 fürdőszobával, ebédlővel, nap-
palival, nagy udvarral, belső parkoló-

val várja a pihenni vágyókat.
Baráti társaságok, családok fogadá-
sára, avagy turistacsoport (max. 
10 fő + pótágy) elszállásolására 
egyaránt alkalmas.

Vendégházunk szobánként 
és egyben is (kedvezmény
nyel) kiadó.

Elérhető közelségben további ked-
velt kirándulócélok: Eger, Eger sza

lók, miskolctapolca, Lillafüred

Üdülési csekket 
elfogadunk!

kedvezményes 
ajánlatunk:
25% kedvezménnyel 
pihenheti ki az óévet!
Jelentkezzen most!

telefon:

30/2601208

Üdüljön 
Szilvásváradon!

Üdüljön 
Szilvásváradon!

Üdülési csekket 
elfogadunk!

kedvezményes 
ajánlatunk:
25% kedvezménnyel 
pihenheti ki az óévet!
Jelentkezzen most!

telefon:

30/2601208
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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
19-én 17 óra Palotai advent: adventi gyer-

tya meggyújtása – Fodor Balázs plébá-
nos, Ifjúsági Ház klub tagjainak mûsora, 
a Thuri gimnázium betlehemi mûsora

INoTaI KÖzÖsségI Ház
Inota, Radnóti utca
16-án 16 órakor Szeretetünnep
18-án 16 órakor adventi gyertyagyújtás
Jó szereNcséT MűVelőDésI KÖzpoNT
Várpalota, Szent István u.
21-én 17 óra Palotai advent: Men-

jünk mi is Betlehembe – a Cserregõ 
Néptáncegyüttes karácsonyi mûsora

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. 

18-án 18 órakor Várpalotai Bányász Kórus 
karácsonyi hangversenye.

19-én 10 órakor Szentmise, a betlehemi 
láng fogadása.

24-én 16 órakor Pásztorjáték, vigília szent-
mise, amelyre várják a kis és nagy 
gyermekeket, szülőket. 24 órakor Éjféli 
szentmise, Jézus születése.

25–26-án 8, 10, 18 órakor ünnepi szent-
mise

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

24-én 22 órakor Éjféli szentmise, Jézus 
születése.

25–26-án 11.30-kor Ünnepi szentmise 
Inota, Készenléti ltp., Szent Család-kápolna 

Szombaton 18 órakor szentmise.

24-én 20.30-kor Éjféli szentmise, Jézus 
születése.

25–26-án 16 órakor Ünnepi 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

22–23-án 16.30-kor Úrvacsorai előkészítő
24-án 16 órakor Gyermekek műsora, gyer-

tyagyújtás
25–26-án 10 órakor istentisztelet úrvacso-

rával, 16.30-kor hálaadás
Inota, Bercsényi u. 12. 

Istentisztelet vasárnap 10.30
Pétfürdô, Állomás u. 14. 

Vasárnap 8.45-kor istentisztelet, kedd 
16.15 bibliaóra

26-án 8.45-kor istentisztelet úrvacsorával
31-án 16.30-kor óévi hálaadás
Január 1-jén 10 órakor és 16.30-kor újévi 

könyörgés
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.

23-án 17 órakor Gyermekek karácsonya a 
gyülekezeti házban

24-én 18 órakor Szent esti istentisztelet
25-én 10 órakor Karácsony első ünnepe
26-án 10 órakor Karácsony második ünnepe
31-én 18 órakor Óév estéje
1-jén 10 órakor Újév ünnepe

sport
gál gYula sporTcsarNoK
Várpalota, Fehérvári út
17-én 19.30-kor Várpalota KC–Vadmalacok 

bajnoki kosárlabda-mérkőzés
7-én 19.30-kor Várpalota KC–Sárbogárd KC 

bajnoki kosárlabda-mérkőzés

Hozzávalók: 40 dkg nyers geszte-
nye, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 babérlevél, 1 db krumpli, 
1 liternyi alaplé, azaz valamilyen le-
ves, 1 teáskanál kakukkfű, 1/2 teás-
kanál rozmaring, 1 kávéskanál bazsa-
likom, 1/2 citrom leve, 1,5 dl tejszín, 
bors, szeletelt bacon szalonna

Elkészítés: A gesztenyéket, az 
aprított hagymát és a krumplit 
az alaplében feltesszük főni. Me-
het bele az aprított fokhagyma, a 

babérlevél. Amikor a krumpli és a 
gesztenye megpuhult, vegyük ki a 
babérlevelet és turmixoljuk le a le-
vest. Jöhetnek bele a fűszerek, az-
az a kakukkfű, a rozmaring, a ba-
zsalikom, jöhet bele a citrom le-
ve, és a tejszín, illetve a bors. A 
levest forraljuk, majd amikor fel-
forrt, készen vagyunk. A bacont 
aprítjuk és egy serpenyőben telje-
sen szárazra pirítjuk, azaz kisütjük 
a zsírt belőle. Külön tegyük az asz-
talra, ne ázzon el a levesben!

– Miből van Sylvester Stallone memóriája?
– ???
– Rambó.

recept(t)úra

Humorzsák

Karácsonyi gesztenyeleves 
pirított szalonnával 

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): december 16-án 8–20 óráig szárazföldi lövészet.

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

A pAdlás
musical

Karácsonyváró lovastábor 
a Tábormezõn! 2010. december 22-én és 23-án, 10-16 óráig.

Napi kétszeri lovaglás, ebéd eredeti mongol jurtában, íjászat 
és meglepetésprogram! Max. létszám 12 fõ!

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

Kedves Betegeink!
2011. január 1-jétől hétfői rendelési időnk megváltozik:

tanácsadás 10.30–12.30-ig, majd rendelés 13.00–16.30-ig.

A hét egyéb napjain a rendelési idő változatlan marad.

dr. aschenbrenner Zsuzsanna
(I. számú házi gyermekorvosi körzet, Bakony u. 14.)

békés, boldog karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag új esztendôt kíván 

olvasóinak és hirdetôinek a palotai 

Hírnök szerkesztõsége!

A Palotai Turul Társaság köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a 2010. év folyamán segítették a szervezet munkáját, ren-
dezvényeken való részvétellel, adójuk 1%-nak felajánlásával, 
illetve bármilyen formában támogatták a szervezetet.

A Palotai Turul Társaság vezetősége
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Módosul majd a vadászati törvény
A közeljövőben jelentős változásokra számíthatnak a vadászok, 

ugyanis készül az új  nemzeti vadászati stratégia, és módosítják a va-
dászati törvényt. Mindez a Veszprém Megyei Vadászkamara által szer-
vezett Vadászkamarai esték rendezvénysorozat keretében hangzott el 
Bakonybélben. Aktuális állat-egészségügyi kérdésekről adott tájékozta-
tást dr. Bognár Lajos, az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárgazdasá-
gért felelős helyettes államtitkár. Mint mondta, a veszettség bejelentési 
kötelezettség alá tartozó betegség. 2008. január 1-jétől az ország nagy 
része, így Veszprém megye mentes a veszettségtől. A vadkísérő jeggyel 
kapcsolatban bejelentette, a jelenlegi formátum sem a vadászok, sem a 
hatóság tetszését nem nyerte el, ezért azt jövőre módosítják. Igen sok 
feladat áll a vadásztársadalom előtt, ezt vette számba Szabó Ferenc, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium vadászati osztályvezetője. A vadászati 
törvény módosítását a jövő év első felére már sikerült a kormányprog-
ramba illeszteni. A nemzeti vadászati stratégia megalkotását is kezde-
ményezik, amit tavasszal egyeztetnek a vadászkamarákkal. Hazánkban 
túlszaporodtak a nagyvadak, ezért kilövési kvóták meghatározására a 
jövőben is szükség lesz.

Munkában a fogyasztóvédők
Általában november végén kezdődik és az év utolsó napjáig tart a fo-

gyasztóvédelmi szakemberek karácsonyi vizsgálata, melynek során főleg 
a veszélyes termékeket keresik és vonják ki a forgalomból. Az idei vizs-
gálat eddigi tapasztalatairól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kö-
zép-dunántúli regionális munkatársai számoltak be. Szerintük még min-
dig sok gondot okoznak a fényfüzérek, melyek közül  több is szerepel a 
tiltott termékek hazai és nemzetközi listáján. Ezek áramütést vagy tüzet 
okozhatnak. Az ellenőrök áruházakban, szaküzletekben és a vásárokban, 
piacokon  azt vizsgálják, hogy azt kapunk-e a pénzünkért, amit ígérnek. 
Különös hangsúlyt fektetnek az akciókra, arra, hogy valóban jobban já-
runk-e, ha ezek keretében vásárolunk. Megnézik az akciót megelőző árat 
is, mert ebből látható, hogy tényleg kaptunk-e engedményt.

beruházás Devecserben
Hétszázmillió forintos korszerűsítést valósítottak meg egy helyi kft.-

nél, amit a napokban adtak át ünnepélyes körülmények között, melyen 
mások mellett részt vett Polgárdy Imre megyei alelnök és a térség or-
szággyűlési képviselője, Ékes József is. A teljes költségből 141 millió 
forint uniós támogatás, a többi saját erő. Az ügy érdekessége, hogy az 
1987-ben épült csirkekeltető telep korábban ott működött, ahol a közel-
múltban átszakadt tízes számú vörösiszap-tározó létrejött. A kisajátítá-
sért kapott pénzből hozták létre mostani telephelyükön a csirkekeltetőt 
– derült ki a múlt felidézésekor. A keltetőt 700 négyzetméterrel bőví-
tették, és teljesen automatizálták, a korábbi éves 15-16 milliós kelte-
tést megduplázták. A hat dunántúli megyében 18 telephelyen működő 
kft. három keltetőtelepén összesen 75 milliós kapacitással büszkélked-
het éves szinten. Évente egymilliárdos adó- és járulékbefizetést valósí-
tanak meg. A 800 dolgozóval működő társaság húszmilliárdos árbevétel-
lel számol a jövőben. Még idén egymilliárdos fejlesztést valósítanak meg 
Sárvár melletti vágóhídjukon.

Nőtt az ipari termelés
Előzetes adatok alapján hazánkban az ipari termelés volumene az elő-

ző év azonos időszakához viszonyítva az idei esztendő októberében 8,3 
százalékkal nőtt. A termelés az év első tíz hónapjában 10 százalékkal 
magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. Az ipari termelés 
az előző évihez viszonyítva szeptemberben 10,9 százalékkal nőtt. A ter-
melés az év első kilenc hónapjában 10,2 százalékkal volt magasabb, mint 
az előző év azonos időszakában.

a roVaToT VeszpréM MegYe ÖNKorMáNYzaTa TáMogaTJa.

Megyei híreká l l á s p á l Y á z a T
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
ügyvezető igazgatói állásra.

Munkahely: Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Mátyás király tér 1.)

Pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 31.

Pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

Álláselfoglalás ideje:  2011. március 1.

Pályázat címzése: Talabér Márta polgármester, 8100 Várpalota, 
Gárdonyi G. u. 39.

A borítékra rá kell írni: „17/207/2010. – Pályázat a Szindbád Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére”

a részletes pályázati kiírás elolvasható a www.varpalota.hu 
honlapon. A pályázatról további információ kérhető György Beáta 
személyzeti és szakoktatási szakreferenstől a (88) 592-660-as 
telefonszámon.

F e l H Í V á s
Felhívom a tisztelt lakók figyelmét, hogy közterületen sérült, roncs, 
nem forgalomképes, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező gép-
járművek a 13/2005 (IV. 05.) Önkormányzati rendelet 13§ értelmében 
30 napig tárolhatók.
   További tárolásuk csak közterület-használati megállapodás megköté-
sével lehetséges. Ellenkező esetben a közterület-felügyelet szabálysér-
tési bírságot szab ki, és a járművet közterületről elszállíttatja.
   Az elszállított – és ki nem váltott – járművek 6 hónap elteltével ér-
tékesítésre kerülnek.

Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Nyitva tartás: H-Cs: 8.30-15.00, 
P: 8.30-12.00, Sz-V: Zárva

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

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

www.vpkozuzem.hu

0–24 órás szállítási ügyelet telefonszáma:

06 (30) 385-6206
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olajból jó a kannás 
Üldözött vadként menekültek a rendőrök elől a trükkös gázolajtolvajok, 

egyiküknek sikerült is olajra lépnie. November 27-én délelőtt érkezett 
bejelentés a rendőrségre, miszerint egy, Várpalota és Pétfürdő között ta-
lálható vállalkozás telephelyére ismeretlen tettes a kerítést átvágva be-
hatolt, és az ott parkoló tehergépkocsi tartályából 250 l gázolajat csa-
polt le. Szerzeményét, az üzemanyagos kannákat a telephelytől ötszáz 
méterre fekvő vasúti töltés melletti bokros területre rejtette el későbbi 
elszállítás céljából. Ennek megakadályozására és a bűnözők elfogása ér-
dekében a bűnügyi osztály munkatársai figyelőszolgálatot szerveztek. 
Nem kellett sokáig várniuk, a tolvajok még aznap délután visszatértek 
kannáikért – erről a nyomozó rádión értesítette az ügyeletvezetőt. A rá-
dióforgalmazást hallva az URH-s járőrök is a helyszínre siettek, akik a ko-
rai sötétedést kihasználva óvatosan megközelítették a három, Várpalota 
felé siető elkövetőt. Közülük a 21 éves sárkeszi és a 36 éves lakcím nél-
küli férfit sikerült elfogniuk, társuk elmenekült. Előreláthatólag azonban 
ő se élvezheti sokáig szabadságát, ugyanis a társai felfedték kilétét. Az 
elkövetők ellen kisebb értékre elkövetett betöréses lopás miatt indult 
eljárás. A jelenlegi adatok szerint az elkövetőknek más, hasonló bűncse-
lekmény is van a rovásán, ezért a Várpalotai Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztálya kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.

büntetés helyett virgács
A december 6-i közlekedési ellenőrzés során Mikulás napja alkalmá-

ból 13 órától a Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai különleges 
akcióval készültek. A közlekedési szabályokat betartó, szabályosan köz-
lekedő sofőrök részére Mikulás figurát és téli szélvédőmosó folyadékot 
nyújtottak át, a kisebb szabálysértést elkövető gépkocsivezetőket vi-
szont virgáccsal „büntették”. A közlekedési ellenőrzések során a Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság által biztosított, valamint a Városi Bal-
eset-megelőzési Bizottság által vásárolt ajándékokat osztották ki a köz-
lekedőknek.

eltűnt Kovács cintia
A Veszprémi Rendőrkapitányság eljárást folytat a képen látható, 16 

éves veszprémi lakhelyű Kovács Cintia eltűnésének ügyében. A lányt no-
vember 12-én hagyta el otthonát, azóta nem látták és semmilyen infor-
mációval nem rendelkeznek vele kapcsolatban. Kovács Cintia 162-165 cm 
magas, sportos testalkatú, a fülében lencse alakú arany fülbevalót visel. 

Eltűnésekor nagy valószínűséggel feke-
te sportos bőrcipőt, fekete melegítőnad-
rágot viselt oldalán piros csíkkal, hozzá 
zipzáros narancssárga pulóvert, és feke-
te vászon mellényt. Lehetséges feltalálá-
si helyét és kapcsolatait a rendőrség el-
lenőrizte, nyomozásuk eddig sajnos nem 
vezetett eredményre, ezért a rendőrség a 
lakosság segítségét kéri. Aki a képen lát-
ható lányt az eltűnését követő időpont-
ban látta, ismeri, vele kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, je-
lentkezzen személyesen, vagy telefonon 
a   88/428-022/12-48-as melléken, vagy 
a 107/112-es segélyhívószámon.   bK

rendőrségi hírek

a palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu 

és a www.varpalotai.hu oldalon.

adófaragó befektetési számla

H

www.zircitakarek.hu

Befektetés
adóteher nélkül!

Adómentes befektetés
5 év lekötés után

Kedvezményes,
10%-os adókulcs
3 év lekötés után
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!

!
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sikeres volt a komposztálás
Van, aki már a saját maga elő-
állított komposztföldbe ültet-
hetett virágot, bizonyítva az 
áprilisban megkezdődött kom-
posztálási program sikerét. a 
projekt véget ért, a legaktívabb 
résztvevők nem csak virágföld-
del, hanem a záró eredményhir-
detésen különféle értékes díjak-
kal lehettek gazdagabbak. 

A Várpalotai Közüzemi Kft. el-
ső uniós pályázata, a Komposztál-
junk otthon! program záró rendez-
vényén Medve Erika pályázati ügy-
intéző értékelte a komposztálóver-
senyt, és hirdette ki az eredményt.  
Az értékelés során vetítéssel egy-
bekötve mutatta be a program ér-
demi eseményeit a nyitó sajtónap-
tól kezdődően. Összességében 280 
jelentkező kapott komposztládát 
a pályázati projekt során, amely 
nagy eredmény, hiszen szép szám-
ban tartották fontosnak a környe-

zettudatos magatartást, és kezdtek 
bele a komposztálás műveletébe. 

A pályázati projekt megvalósu-
lása kezdetén a résztvevők kom-
posztálással kapcsolatos képzésen 
vettek részt, majd aláírták a hasz-
nálati megállapodást, és ezt köve-
tően kaphatták meg térítésmente-

sen a komposztládát, a komposz-
tálódást elősegítő készítményt 
és kesztyűt. Nagyon népszerűnek 
bizonyult a kezdeményezés, telt 
házzal zajlottak a szakmai előadá-
sok. A pályázat megvalósulása fo-
lyamán több iskola is csatlakozott 
a programhoz, ahol játékos fel-

adatokkal, előadásokkal igyekez-
tek a szervezők a diákok figyelmét 
felhívni a komposztálás fontossá-
gára és fortélyaira. 

A program során versenyt in-
dítottak azok között, akik vezet-
ték a komposztálónaplót, és visz-
sza is küldték azt. 25-en dön-
töttek úgy, hogy részt vesznek a 
vetélkedésben az értékes nyere-
ményekért, közülük választották 
ki a legkreatívabb, legaktívabb 
munkákat. Volt, aki prezentáció-
val, fényképpel, színesen szem-
léltetve dokumentálta a komposz-
tálási munka folyamatát. Minden-
ki részesült ajándékban, amelyek 
között a legértékesebb a három 
győztes által megnyert komposzt-
aprító gép volt, ennek Kálmánchey 
Miklósné, Vargáné Asbóth Erzsébet 
és Varga Ágota örülhetett. Szelek-
tív gyűjtőedény, metszőolló, pó-
ló, vászonszatyor is a megnyerhe-
tő díjak között volt. gágó aNITa

medve erikA projektvezetõ átAdtA Az értékes és hAsznos nyereményeket

Színesfém- és vashulladék-átvétel
Várpalotán (Bánta) a Bakony-Fémker Kft. telephelyén,

magánszemélyek és közületek részére.
Nyitva tartás: H-P 08.00–16.00

Infó: 06-20-468-5100 Tel./fax: 06-88-372-934

Megközelíthetô: 
8 sz. fôútról a bántai 

bekötôúton.
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Könnyûzenei lexikon

„Fiatal voltam, több szójátékra lehetett asszociálni. Vicces-
nek találtam” – mondta válaszul Kaszás Gábor énekes-gitáros, 
mikor rákérdeztem a zenekar nevének értelmezésére.

A Nagy „I” zenekar a Summer Kitchen együttes tagjaiból 
alakult 1996 tavaszán, plusz csatlakozott még Tamás Gábor 
trombitás. A Makai Gábor – szólógitár (ex-Summer Kitchen), 
Antal Ferenc – dob (ex-Summer Kitchen), Kaszás Gábor  – ének, 
ritmusgitár (ex-Summer Kitchen),  Farkas Andor – basszusgitár 
(ex-Summer Kitchen), Tamás Gábor – trombita alkotta zenekar 
bár követte a Summer Kitchen hangzásvilágát és átvette annak 
számait, de már nem volt annyira Nirvánával átitatva. No meg 
már az egyéb feldolgozások mellett (Prosectura, The Offspring, 
Tankcsapda, Máté Péter) mellett saját számok is megjelentek, 
mint például Parker Louis, Tete, Nem vagyunk egyedül, Két-
kedve. Természetesen megmaradtak a régi Summer Kitchen-es 
hungáriás, rock and rollos korábbi feldolgozások is. 

1996 nyarán debutáló koncertjüket le is zavarta a Nagy „I” az 
ifjúsági (korábbi KISZ-) házban, az Effect zenekar előtt. Ez volt 
az első és egyben az utolsó olyan koncert, ahol előzenekarként 
léptek fel. A környék szinte összes koncertezőhelyén megfor-
dultak (például Ősi, Öskü, Pétfürdő, no meg persze Palotán az 
Alagsor), sok helyen visszatérő vendégek voltak. Az utóbbi he-
lyen például egy időben felváltva játszott hétvégenként a Nagy 
„I” és az   Akna Camping. 1997 nyarán országos tehetségku-
tató verseny került megrendezésre Mosonmagyaróváron, ahol 
kizárólag saját számokat tartalmazó demókazetta alapján vá-
logatták be a csapatokat. Az országos döntőben hozzávetőle-
gesen 15 zenekar mérettetett meg, s közéjük bekerült a Nagy 
„I”. Azonban  nem sikerült feltenni a Nagy „I”-re a pontot. De 
ez nem szegte kedvét a zenekarnak, folytatódott a koncertezés 
a városban és környékén. 1998 telének derekán, talán egy no-
vemberi napon megszűnt az együttes. Több oka is volt, hogy 
ritkultak a próbák, a dobost elvitték katonának és a többi, és 
a többi…

Tagok
Kaszás Gábor  – ének, ritmusgitár
Makai Gábor – szólógitár
Farkas Andor – basszusgitár 
Tamás Gábor – trombita
Antal Ferenc – dob

Felhívás
Továbbra is várjuk azon régi és mostani együttesek jelentkezését, 

akik valaha Várpalotán könnyűzenei tevékenységet folytattak. 
E-mail: erdohati@gmail.com, telefon: 30/259-8142

Nagy „I”

HagyatéKot
– régi bútort, paraszti, polgári bútorzatot, lakáskiegészítôket 

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

30/259-8142

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!



[ 2010. december 16. ]14

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

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

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.: 30/259-8142

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

tEljES köRÛ
NyomDaI SzolgÁltatÁS

VSP Nyomda
Pétfürdô, Hôsök tere 14. IX. porta

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

0–24 órás ügyelet: 
06 (30) 385-6206

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

Ingatlan
siófokon 6 szobás, összkomfortos csalá-

di ház eladó-kiadó. Berhidán 3 szoba 
összkomfortos ház eladó-kiadó. Érdek-
lődni lehet: 30/604-7935

eladó Várpalotán áron alul  (Táncsics ut-
cai) 56 nm-es 2 szobás felújított 4. 
emeeleti erkélyes, jó panorámájú la-
kás. Ár: 6,9 M Ft. Érd.: 30/857-5865

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

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

állást kínál
ausztriába, németül beszélő szakács kol-

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

állást keres
érintésvédelmi szabványossági felülvizs-

gálat, villanyszerelés. 20/621-1999

Kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-
tal, általános, röntgen szakassziszten-
si végzettséggel és gyakorlattal, ECDL 
komplex számítógépes vizsgával, B ka-
tegóriás jogosítvánnyal kereskedelem-
ben, egészségügyben munkát keresek.  
30/260-1208

Vegyes
Kárpitozást vállalok! Referenciamunkák-

kal, számlázási lehetőséggel, gyors 
határidővel. Ingyenes felmérés és bú-
torszállítás 30 km-es körzetben a leg-
korrektebb áron! 70/625-3973

basszusgitáros/gitáros punk-, rockegyüttest 
keres. zngr8@freemail.hu 

Idősek, betegek masszírozását, kimozgatását 
vállalom. Lazító masszázs mindenkinek. 
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

Új szekrénysor, valamint új kihúzható, 3 da-
rabos ülőgarnitúra eladó. Ár megegye-
zés szerint. 88/473-449, 70/250-4608 

Új szekrénysor, valamint 2 kihúzható fo-
telágy eladó. Ár megegyezés szerint. 
88/473-449, 70/250-4608 

Nincs ötlete, hogy mit ajándékozzon kará-
csonyra? Egy héttel az ünnep előtt is 
rendelkezésére állok. Keresse a Démon 
szalonban karácsonyi masszázs ajándék-
kártyáimat. Az egészségnél nincs hasz-
nosabb, szebb ajándék. Tel: 20-467-
3292

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 !!

Köszönöm az egész évi megrendelésüket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendôt kívánok!

Raveczky üvegezés 
88/470-254

Békés ünnepeket és Boldog új évet 
kívánok minden kedves ügyfelemnek!

Kovács György üveges és képkeretező
tel.: (88) 371-042, 06 (30) 976-1743
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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!

Dunaferr II.–Várpalotai bányász   
31:31 (16:15)

Az Ajka elleni vereség után a 
VBSK elköszönt a nyáron igazolt 
Kovács Sándortól, így a 12. for-
dulóban megrendezésre kerülő a 
tabellán az utolsó helyet elfogla-
ló Dunaferr II. elleni mérkőzésen 
Nyári Tamás mellett Kosárszki Ta-
más és Hornung Tibor állt a gár-
da rendelkezésére. A találkozót a 
Bányász kezdte jobban, tíz percig 
vezetett is, ám ezt követően a ha-
zaiak fordítottak, így egygólos új-
városi előnnyel vonultak a csapa-
tok pihenőre. A második félidőben 
a különbség tovább nőtt, a négy 
az első osztályban is szereplő já-
tékost bevető Újváros négygólos 
előnyre tett szert. A palotaiaknál 
a már megszokott gyenge támadó-
játék mellett ezúttal a védekezés 
sem működött, a hazai pálya min-
den előnyét élvező fiatal Dunaferr 
játékosok tetszés szerint lőtték a 
gólokat. A küzdeni akarással azon-
ban most sem volt baj, így a Palo-
ta végül is döntetlenre hozta az 
ősz utolsó idegenbeli mérkőzését. 
A VBSK legjobb gólszerzői Nagy 
Csaba és Bárdos Gergő voltak 6-6 
találattal.

Az ifjúsági mérkőzésen: 
Dunaferr II.–VBSK 40:27.

Várpalotai bányász– 
MKb Veszprém 16:45 (12:20)

A Magyar Kupa 4. fordulójában 
a címvédő MKB látogatott Várpa-
lotára. A két Veszprém megyei ala-
kulat legutóbb 18 éve találkozott 
egymással tétmérkőzésen, akkor 
13:13-as döntetlen eredmény szü-
letett. A mostani találkozó első 
félidejében a Bányász még tartot-

ta magát, a fordulás után azonban 
kijött a két csapat közötti különb-
ség és a Veszprém alaposan meg-
szórta a hazai együttest. A főleg 
Fazekas védései utáni indítások-
ból szerzett gólokkal végül fölé-
nyes sikert arattak, magabiztosan 
jutva tovább a legjobb nyolc csa-
pat közé. A legjobb góllövők: So-
ha 4, illetve Vilovski 11 találattal 
voltak. A hazaiaknál  még Nyári 
teljesítménye volt dicsérhető.

Várpalotai bányász–pler Kc II.   
33:33 (16:19)

Az év utolsó bajnoki mérkőzé-
sén az NB I-s ifjúsági bajnokság-
ban is szereplő, és azt fölényesen 
vezető PLER gárdája látogatott 
városunkba. Az első félidőben 
10 perc alatt háromgólos előny-
re tettek szert, amit szünetig si-
került is megtartaniuk. A máso-
dik játékrészben kilenc perc alatt 
megduplázták az előnyt, 22:28-
ra alakítva az állást. Ekkor a Bá-
nyász időt kért, ami döntőnek bi-
zonyult, innentől kezdve ugyanis 
óriási küzdéssel a csapat ledol-
gozta hátrányát, döntetlenre hoz-
va a mérkőzést. Öt másodperccel 
a vége előtt a hazaiaknál most 
bemutatkozó Szász Gergő bünte-
tőt hárított. A Várpalota legjobb 
góllövői ezúttal Mazák Lajos és 
Molnár Zoltán voltak 7, illetve 6 
találattal. A VBSK az őszi szezont 
4 győzelem, 3 döntetlen és 6 ve-
reséggel 11 pontot gyűjtve a 11. 
helyen fejezte be.

Az ifi mérkőzésen: VBSK–PLER 
II. 31:26.

bérczes VIKTor

Tizenegyedikként 
zártak a kézisek

Futással a fagy ellen

bakonyi betyár karate

A Marathon Tömegsport és Kör-
nyezetvédő Egyesület szervezésé-
ben december 4-én délelőtt rajtolt 
el a XVII. Mikulás-napi futóver-
seny mezőnye a városi sportcsar-
nok elől. Az előző évekhez képest 
– valószínűleg a fagyos idő miatt 
– kevesebb versenyző indult, de 
még így is érkeztek futók Ajkáról, 
Szentkirályszabadjáról, Budapest-
ről, Győrből és Veszprémből a közel 
száztagú helyi csapat mellé. Erejü-
ket három távon, 1000 méteren, 
3,5 kilométeren és 10 kilométeren 
mérhették össze. A verseny végez-
tével a szervezők minden indulót 
zsíros kenyérrel, teával és forralt 
borral láttak vendégül, melynek a 
dobogósok, a hideg időben talán 
még jobban is örültek, mint a ré-
szükre átnyújtott kupának és érem-
nek. A hagyománynak megfelelően 
minden résztvevő ajándékcsomagot 
kapott személyesen a Mikulástól. 
A 10 km-es távot hölgyeknél leg-
gyorsabban Eiserle Judit, míg férfi-
aknál Búcsú Dénes teljesítette.

eredmények:
Nők: 1000 méter – 6 éves ko-

rig: 1. Szemán Kitti (Veszprém), 
2. Szemán Kata (Veszprém). 7–9 
év között: 1. Szöllősi Alexa, 2. 
Sarvajicz Eszter, 3. Vajda Fati-
ma. 3,5 km – 10–14 év között: 1. 
Solcz Viktória, 2. Solcz Alexandra, 
3. Haby Regina. 10 km – 40–59 év 
között: 1. Eiserle Judit.

Férfiak: 1000 méter – 6 éves 
korig: 1. Hanák Dominik, 2. Nagy 
Róbert. 3,5 km – 10–14 év között: 
1. Kazári Péter, 2. Szlávik Áron, 
3. Kazári Gábor. 15–17 év között: 
1. Pandúr Richárd, 2. Erdélyi Ró-
bert, 3. Leiner Viktor (Pétfürdő). 
10 km – 18–39 év között: 1. Bú-
csú Dénes, 2. Molnár István (Szé-
kesfehérvár), 3. ifj. Martos Péter. 
40–59 év között: 1. Kovács Zoltán 
(Székesfehérvár), 2. Wimmer Lász-
ló (Pétfürdő), 3. Barakonyi Lajos 
(Budapest). 60 év felett: 1. Mar-
tos Péter.

b. K.

A palotai Meijin Karate-Do Klub 
karatésai a hazai sikerek után a 
nemzetközi mezőnyben is bebizo-
nyították felkészültségüket.

A várpalotai klubot kérte fel a 
szövetség, hogy a hagyományos 
Bakonyi Betyár-kupáján külföl-
di nevezéseket is fogadjon el. Így 
a sporteseményen a hazai karaté-
sok mellett szlovák és osztrák fi-
atalok is szerepeltek. A negyedik 
alkalommal lebonyolított Bako-
nyi Betyár-kupán a palotai szí-
neket heten képviselték. Az ese-
ményen megjelent Takeji Ogawa 
kilencdanos karatemester. A 65 
esztendős főinstruktor lélegzet-
elállító bemutatót tartott, sőt a 

mester adta át a lelkes fiataloknak 
az érmeket is a rendezvény végén. 
A várpalotai klub karatésai közül 
aranyérmet nyert Joó Attila és 
Schrekk Bence (mindketten forma-
gyakorlattal). A dobogó második 
fokára állhatott fel Holdinger Má-
té (formagyakorlat és küzdelem), 
illetve Bácskai Ádám (formagya-
korlat). Bronzérmet érdemelt ki 
Joó, Bácskai (küzdelemben), Bara 
Balázs Kata mindkét szakágban, 
ahogy Takács Gergő is két bronzot 
szerzett, Koczor Kristóf pedig for-
magyakorlatával érte el a harma-
dik helyet. A palotai ifjú karaté-
sok Sohár Imre edző vezetésével 
remekeltek.



www.hubertparketta.hu

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

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

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

Minden laminált padlónkhoz ajándék 
szegélyléc és alátétfólia.

További akcióinkról érdeklôdjenek üzleTeinkben.


