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Jogosnak érzem a kérdést, ép-
pen itt, és éppen most, pár nap-
pal azután hogy megünnepeltük a 
magyar kultúra napját, miközben a 
maradék 363 napon a kultúra szót 
a szórakoztatással helyettesíthet-
jük, a művészek helyére pedig be-
költöznek lakásainkba a celebek. 

A celeb bámulni való teremtmé-
nye a magyar médiának. A nézett-
ségi mutatók alapján elmondható, 
esténként garantáltan több mint 
ötmillió magyar állampolgárt men-
tesítenek a gondolkodás fájdalmas 
művelete alól. A kulturális leépü-
lés minden téren működik, már a 
közpénzen fenntartott színházak-
ban is csak operetteket és vígjáté-
kokat adnak elő, a komolyabb mű-
faj el-eltűnik a repertoárról.

A szakértők szerint a tömegkul-
túra évtizedekkel ezelőtt maga alá 
gyűrte a kultúrát. Amióta a nép 
(nemzet) helyébe a tömeg lépett, 

a kultúrának annyi. A tömegnek 
van irodalma, de például Shakes-
peare nem az övé, a tömegnek 
van zenéje, de Liszt Ferenc, Bach 
és Beethoven nem az övé. Népről 
csak addig beszélhetünk, amíg hi-
te és hősei vannak, azonban mára 
a hit és a hősök is eltűntek, talán 
nem véletlenül: a modernkori civi-
lizáció, az információs társadalom, 
a tömegkultúrával fémjelzett világ 
esztétikája az eltűnés esztétikája. 

Richard Wagner német zene-
szerző rossz szemmel nézte a tö-
megkultúra kialakulását, aggódott 
a magas kultúráért: „A tömegkul-
túra igazi lényege az ipar, morá-
lis célja a pénzszerzés, és eszté-
tikai iránya az unatkozó szórakoz-
tatása.” 

Babits Mihály, a magyar iroda-
lom jeles alakja is hasonlóan vé-
lekedett, bár ő a művészek fele-
lősségét is felvetette Az írástudók 

árulása című cikkében: „A művé-
szet azonban, mely kilép termé-
szetes halhatatlanságából, és be-
lép az Életbe, hogy annak ösztö-
neit kiszolgálja, vagy küzdelmei-
nek kikiáltója és plakátja legyen, 
nagyon kicsiny hellyel kénytelen 
ebben az életben megelégedni… 
Ahol a kultúra értékmérőjét nem 
a szellemiség adja, hanem az éle-
tesség princípiumai, a harcos tett 
s az ösztönök ereje és primitívsé-
ge: ott bizonyára nem logikus az 
író, ha csekély megbecsültetésé-
ről panaszkodik. Ott a kornak van 
igaza, mely őt detronizálja a ma-
gaslatról, hova előző századok ál-
lították, s helyébe az aviatikust, a 
bokszbajnokot vagy a néger tán-
cosnőt helyezi.”

Mert a művészet intuíció, olyan 
vízió, mely az élet eleven kritiká-
ja. Az intuíció a tudományos és a 
művészi alkotómunka legfonto-

sabb szakaszát jelöli, azt a pon-
tot, amelyben a tapasztalatok és 
ismeretek a megismerőben és az 
alkotóban – gondolati síkon – el-
rendeződnek. Feltárják a vizsgált 
jelenség lényegét, vagy megmu-
tatják a készülő mű körvonalait.  

Az embereket csak a hit vagy 
a változás erénye egyesítheti új-
ra. Minden kollektív erény a kö-
zösségben születik. Kölcsey Fe-
renc nemzeti imájában, a Him-
nuszban, teljes kétségbeesésében 
már csak Istenhez tudott fohász-
kodni a közösség érdekében. Je-
len helyzetünk, sorsunk sok szem-
pontból nagyon hasonló. Figyel-
jünk Kodály Zoltán szavaira, aki 
azt mondta: „A kultúrát nem le-
het örökölni. Az elődök kultúrája 
egy-kettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának.”

Balassa Gellért

Ki beszél itt még kultúráról? 
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Drótposta
Köszönöm a közhasznú dolgozók látványos munkáját városunk utcáin, járdá-

in! Maradjon tiszta, élhető városunk! 20/983-1037
Kérdezem: a távfűtés támogatását megszüntették, a díjat megemelték, akik 

eddig sem tudtak fizetni, az egyéb emelésekkel együtt hogyan fogják fizet-
ni? Vagy ez senkit nem érdekel? 70/319-7780

Véleményüket várjuk sms-ben: 70/514-8314

Gyökereink a zivataros századokban
Minden magyar szív számára leg-
kedvesebb verssorok, a Himnusz 
születésnapja, január 22. szolgál 
alapul az egész magyar kultúra 
megünneplésére 1989 óta. Kul-
túránk elér a legmélyebb gyöke-
reinkhez. elszakítani nem lehet, 
egymásra épülnek a korszakok. 
József attila szavaival: „én úgy 
vagyok, hogy már száz ezer éve/ 
nézem, amit meglátok hirtelen./ 
egy pillanat s kész az idő egé-
sze,/ mit száz ezer ős szemlél-
get velem.”   

Városunk magyar kultúra napi 
megemlékezésére január 21-én ke-
rült sor, a Jó Szerencsét Művelődési 
Ház színháztermében. A Várpalotai 

Bányász Kórus előadásában elhang-
zó gyönyörű Liszt-művek, a Salve 
Regina és a Magyar ünnepi dal adta 
meg a délután méltó alaphangját. 
Ezt követően Katona Csaba, Várpa-
lota város alpolgármestere mondott 
ünnepi köszöntőt, aki beszéde so-
rán kiemelte a kultúra számos te-
rületét, amelyen belül hazánk tör-
ténelme folyamán elismerésre mél-
tót alkotott, találkozva más népek 
kultúrájával is. Katona Csaba be-

szélt városunk kulturális életéről 
is, a számos művészeti csoport és 
az iskolák e téren végzett munkáját 
elismerve. Elhangzott több idézet 
nemzetünk nagyjaitól, az emberi 

kultúra fontosságát hangsúlyozva. 
Wass Albert szavai szerint „A nem-
zet élete a kultúrában adós, nem 
a politikai történésekkel, melyek 
csak átfutnak rajta, mint a szél. A 
kultúra és a nemzet azonossága a 
mindeneken felülálló erő, mellyel 
szemben tehetetlenek a fegyverek, 
s mellyel szemben értelmüket vesz-
tik a szögesdrótok.” 

A magyar kultúra napja ünnep-
sége nyújtott alkalmat arra, hogy 

Várpalota kulturális életéért vég-
zett kiemelkedő tevékenységeket 
személyesen is megköszönje a vá-
rosvezetés az arra érdemeseknek, 
kitüntetés és elismerő oklevelek 
adományozásával, melyeket Ka-
tona Csaba adott át az ünnepség 
során pedagógusok és a kulturális 
életben tevékenykedők számára.

Az ünnepi műsort a budapesti 
Újhold Művészeti Társulat mutatta 
be, Gyökereink címmel. A zenés-
verses irodalmi est érzékletesen 
sorakoztatta fel nemzeti kultú-
ránk szereplőit a zene és a költé-
szet területéről, átfogva történel-
münket, és rámutatva, miért is le-
hetünk büszkék múltunkra. Nagy 
költőink legismertebb sorai hang-
zottak fel, egy-egy korszakhoz kö-
tődve, csodálatos fuvola- és zon-
goradallamokkal kísérve. „Kárpá-
toktól az Adriáig nyúlnak a gyö-
kerek / Tapadnak a földre, hogy 
termés legyen / Az örök magyar 
szőlőhegyen, / Hogy élni tudjon: 
dió, levél, ágak ... / – Adj! Uram, 
elég erőt a harcos diófának!” – Al-
földi Géza gondolataival zárult a 
mindenki számára mélyen elgon-
dolkodtató műsor.

GÁGó

A magyar kultúra napja alkalmából városunk kulturális életé-
ben végzett kiemelkedő munkájáért elismerő oklevelet vehetett át: 
Bacsárdi Attiláné (Inotai Tagiskola pedagógusa), Juharos Péter (Vá-
sárhelyi A. Tagiskola pedagógusa), Szmulai Ervinné (Várkerti Ált. Isk. 
pedagógusa), Szili Gabriella (Képesség- és Tehetségfejlesztő M. Ált. 
Isk. pedagógusa) Grüll Gábor (Nepomuki Szt. J. Róm. Kat. Ált. Isk. 
pedagógusa), Nagy Ildikó (Nepomuki Szt. J. Róm. Kat. Ált. Isk. peda-
gógusa), Andrási Piroska (Faller J. Szakképző Isk. pedagógusa), Egyed 
Istvánné (Thuri Gy. Gimnázium zongoratanára), Várfi Gabriella (Thuri 
Gy. Gimnázium pedagógusa), Grób Kálmánné (Dúdoló Óvoda vezetője), 
Borsos Jenőné (Kölyökvár Óvoda óvodapedagógusa), Pappné Csővári 
Zsófia (Várpalotai Ifjúsági Ház vezetője), Hermann György (Szindbád 
N. Kft. múzeumi referense), Farkas Attiláné (Szindbád N. Kft. kultu-
rális szervezője), Boros Erika (Bartos Sándor Óvoda, Ált. Isk., Szakisk. 
gyógypedagógiai asszisztense).

Bölcsőtől a koporsóig

Az emberi élet állomásait átfogó, bemutató kiállítás nyílt a Fodor 
Sára Tájházban január 20-én, a magyar kultúra napja alkalmához kö-
tődve. Simon Gábor felsőörsi fafaragó alkotásait tekinthetik meg a 
helyszínre látogató érdeklődők. A megnyitón Rásky Mihályné, Bél Má-
tyás-díjas helytörténész méltatta a kiállítást, megemlékezve a tájház 
névadójáról, Pacsuné Fodor Sáráról is. Simon Gábor népművész több 
évtizeddel ezelőtt kezdte pályafutását pásztorfaragásokkal, majd a 
népi faművesség szinte minden ágát kipróbálta (népi bútor, rönkjá-
ték, díszácsolat, kopjafa). Alkotásait több alkalommal láthatta már 
a közönség. A most megnyílt kiállítás is sok érdekességet tartalmaz: 
többek között bakonyi motívumokkal, spanyolozással díszített fafa-
ragásokkal, egyedi török tajtékkőből készült tajtékpipával is talál-
kozhatnak az érkezők a tárlaton.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Forgács Zsuzsanna néptánc-pedagógus részére 

Szelestey László Nívódíj kitüntetést adományozott.

Forgács ZsuZsannának katona csaba alpolgármester adta át a sZelestey-díjat
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a karácsonyi áramszünetről
lakossági fórumon ismertette 
a felsőváros nagy részét érintő 
karácsonyi áramkimaradás okait 
Nagy Ottó az e.on képviseleté-
ben. a január 17-i fórumra szép 
számban érkeztek felsővárosi 
lakosok, hogy kifejezzék nem-
tetszésüket a szolgáltató mun-
kájával kapcsolatban. 

Az E.on képviselője értve a la-
kosok felháborodását, széles körű 
tájékoztatást nyújtott az áramel-
látással és a karácsonyi üzemza-
varral kapcsolatban. Elmondása 
szerint a karácsonyi időszakban 
szolgálatban lévő munkatársa-
ik szinte megállás nélkül dolgoz-
tak a környéken, december 25-én 
Berhidán transzformátorcserére 
került sor, majd Várpalotán több 
utcába kellett kivonulniuk, jócs-
kán akadt hát dolguk.

Beszédében kitért a hibaelhá-
rításnál az áramszolgáltatót ter-
helő kötelezettségekről is. En-
nek alapján felvilágosítást adott 
arról, hogy az áramszolgáltató-
nak sem érdeke egy adott hálóza-
ti elemnél a nagyszámú üzemza-
var, mely esetén kemény bírsággal 
kell számolniuk az energiahivatal 
felé. Emellett a sokat hangozta-

tott garantált szolgáltatás részét 
képezi a mielőbbi hibaelhárítás is: 
„Ha egy felhasználótól bejelentés 
érkezik, hogy a felhasználási he-
lyén nincs, de környezetében van 
villamosenergia-ellátás, akkor az 
engedélyes a hiba elhárítása ér-
dekében az értesítés vételének 
időpontjától számítva 50 000-nél 
több lakosú település belterületén 
munkanapokon 4 órán belül, hét-
végén vagy ünnepnapokon 6 órán 
belül, ötezer és ötvenezer közöt-
ti lakosú települések belterüle-
tén munkanapokon 6 órán belül, 
hétvégén vagy ünnepnapokon 8 
órán belül, ötezer lakosnál keve-
sebb lakosú települések belterüle-
tén munkanapokon 8 órán belül, 
hétvégén vagy ünnepnapokon 12 
órán belül, külterületen pedig 12 
órán belül a helyszínen megkez-
di a hiba kijavítását. Ha a hibabe-
jelentés este nyolc után történik, 
akkor a garantált javítás megkez-
dése 7 és 10 óra, külterületen 7 és 
11 óra között történik.”  Több fel-
használási helyet érintő kimara-
dás megszüntetésének egyszeres 
hiba esetén 12 órán belül, több-
szörös hiba esetén 18 órán belül 
meg kell történnie. Mind egysze-
res, mind többszörös hiba esetén 

24 óra után kétszeres, 36 óra után 
már háromszoros a fizetendő köt-
bér. Az áramszolgáltatót terhelő 
kártérítésről és egyéb informáci-
ókkal kapcsolatban az érintettek 
tájékoztatást személyesen vagy 
telefonon az E.on ügyfélszolgála-
tán kérhetnek, emellett böngész-
hetnek a szolgáltató honlapján is.

Nagy Ottó már a fórum kezde-
tén jelezte, nem kíván üres ígére-
tekkel élni, mindazonáltal szem 
előtt tartja a lakosság igényeit is, 
és lehetőségeihez mérten igyek-
szik azokat tolmácsolni felette-
seihez. Több felszólaló is panasz-
kodott a közvilágításra, melynek 
ügyében sajnos nem tudott se-
gítséget nyújtani a meghívott, 
ugyanis a közvilágítási feladato-
kat már nem az E.on látja el. Így 
tehát a közvilágításban és a la-
kossági áramszolgáltatásban tör-
tént üzemzavar közt nincs össze-
függés. A tájékoztató végén is-
mertette a válságadó miatt szűkre 
szabott idei karbantartási mun-
kálataikat, fejlesztési terveiket. 
A felsővárosra vonatkozó karban-
tartási terv főként a Csernyei és a 
Vörösmarty utcákra korlátozódik, 
a munkálatok várhatóan öt napig 
tartanak majd.

Antal László, a felsőváros ön-
kormányzati képviselője ezután is-
mertette a 2011-es évre vonatko-
zó legfontosabb terveket, melyek 
közt szerepel a felsővárosi temető 
parkolójának rendbetétele, a Má-
tyás sörözővel szembe található 
parkoló bővítése, melynek ügyét 
a februári testületi ülésen tárgyal-
ják. Szeretnék a jövőben a Rózsa-
kút utcában található gyepmesteri 
telepet áttelepíteni, mostani he-
lyét a közhasznú munkások bázi-
sává átalakítani. Szintén ebben az 
utcában, a 2010 júniusi esőzés váj-
ta meder rácsos vízelvezető rend-
szerét is szeretnék megvalósítani 
csakúgy, mint a Sörház utca felőli 
hosszú lépcső felújítását.

A fórumon felmerült a közterü-
let-felügyelet kérdése is. Segítsé-
gükkel megoldhatóvá válna a ját-
szótéri – különösen a Mátyás király 
utcai és várjátszótéri – dohányzás 
okozta probléma. A képviselő a fó-
rum végén feljegyezte a lakossági 
igényeket, felvetéseket, majd je-
lezte, hogy munkája hatékonysá-
ga érdekében képviselői fogadó-
óra keretén belül további szemé-
lyes beszélgetésre várja körzete 
lakóit.

BalÁzs KIttI

Változások 2011-ben
Az eddigi személyijövedelem-

adó-rendszert felváltja az egykul-
csos adózás, a magánszemélyek 
valamennyien 16%-os adót fizet-
nek jövedelmük után. Az adójó-
váírás megmarad, de szigorúbb 
feltételekkel vehető igénybe, az 
eddigi 15 100 Ft helyett havon-
ta 12 100 forint igényelhető majd 
vissza. Növekszik a családi adó-
kedvezmény. Egy és két eltartott 
esetén 62 500 forintot, három 
vagy több eltartott esetén 206 250 
Ft-ot le lehet vonni az adóalapból 
havonta, eltartottanként.

A minimálbér 78 000, a szak-
munkások garantált bérminimu-
ma 94 000 forint lesz. Megszűnik 

a rendelkezésre állási támogatás 
(RÁT) és helyette a bérpótló jut-
tatás (BPJ) lesz, melynek összege 
a mindenkori öregségi nyugdíj mi-
nimuma, 28 500 Ft lesz. 2011-ben 
legalább 30 nap munkaviszonnyal 
kell rendelkeznie annak, aki a rá-
következő évben, 2012-ben bár-
milyen ellátásban szeretne része-
sülni.

További változás a munkavál-
lalói nyugdíjjárulék 10%-ra eme-
lése.

A kormány a családtámogatá-
sok rendszerét is átalakította, így 
két évről ismét három évre emel-
kedik a gyermekgondozási segély 
időtartama, de a munkába vissza-

álló anyák csak legfeljebb heti 30 
órás munkaidő mellett kapják meg 
ezt a támogatást.

A kis és középvállalkozás ese-
tében kedvezően módosult a tár-
sasági adókulcs, ami évi 500 millió 
forintos adóalapig 10%-ra csök-
kent. Magánszemély cégtulajdo-
nosok esetében további változás 
emellett az osztalékadó 16%-ra, 
továbbá az egyes cafeteriaelemek 
utáni adó huszonötről 19%-ra tör-
ténő módosulása.

A magyar állampolgárságról 
szóló törvény biztosítja a hatá-
ron túli magyaroknak, hogy egy-
szerűbben szerezhessék meg a ma-
gyar állampolgárságot, az új sza-

bályok nem követelik a magyaror-
szági megélhetést és lakást.

Változott a társasházakról szó-
ló törvény is: az eddigi hat hónap 
helyett már három hónapnyi kö-
zösköltség-tartozás esetén jelzá-
logot lehet bejegyezni a társas-
házi lakásra, közgyűlési határo-
zattal.

Módszertani újításokat vezet-
nek be az idei népszámlálás során. 
A Központi Statisztikai Hivatal 
beveti az online kérdőíveket, ame-
lyeket a háztartások megkapnak, 
s azokat visszaküldhetnek postán 
vagy e-mailben. A kérdezőbiztos-
ok csak azokat fogják felkeresni, 
akik nem válaszoltak.           B. V.
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adózási tanácsok

az egyszerűsített szja-bevallás
A magánszemélyek 2010. évre 

vonatkozó bevallási kötelezettsé-
gük teljesítése érdekében az idei 
évben is élhetnek az adóhatósági 
közreműködéssel elkészített egy-
szerűsített bevallás lehetőségével. 

Az adóhatóság 2011. január 
31-ig kipostázza a szja bevallás 
elkészítéséhez szükséges egység 
csomagokat, mely tartalmazza a 
1053Ny nyilatkozatot. A nyom-
tatvány beszerezhető ügyfél-
szolgálati irodáinkban is, illetve 
letölthető az adóhatóság (www.
nav.gov.hu) honlapjáról.

A kitöltött és aláírt nyilatko-
zat visszaküldési, illetve postá-
ra adási határideje 2011. február 
15.  A határidő jogvesztő, tehát 
ezen időpont után az adózó már 
nem kérheti az egyszerűsített 
adóbevallás elkészítését.

Ezen bevallási lehetőséggel 
élhet az a magánszemély, aki: 
nem kért/nem kérhetett munkál-
tatói adómegállapítást, akinek 
nem keletkezett eho előlegfize-
tési kötelezettsége, aki tartós 
befektetésből jövedelmet nem 
szerzett, aki nem egyéni vállal-
kozó, aki nincs 2010. évre illet-
ve 2010. évről áthúzódó végki-
elégítése, aki 2010. évben nem 
szerzett a 98%-os különadó ha-
tálya alá tartozó jövedelmet. A 
bevallási ajánlat az adóhatóság 
részére rendelkezésre álló (mun-
káltatók által lejelentett jövede-
lem, levont adó és járulék, igény-
be vehető kedvezmény) adatok 
alapján elkészítésre, és 2011. áp-
rilis 30-ig kipostázásra kerül.

A szakszerűen elkészített be-
vallási ajánlat mellékletét képe-

zi az adóhatóság rendelkezésére 
álló és felhasznált adatok felso-
rolása. Ez alapján adózónak csak 
ellenőrizni kell a kitöltést, illet-
ve amennyiben szükséges (olyan 
adatok is birtokában vannak, 
amelyeket a melléklet nem tar-
talmaz és melyről a hatóságnak 
nincs, vagy nem lehet tudomása 
pl: ingatlanértékesítés) elvégzi a 
bevallás kiegészítését, majd alá-
írva 2011. május 20-ig visszajut-
tatja az adóhatósághoz. Termé-
szetesen élhet adójának 1+1%-
ról való rendelkezés lehetőségé-
vel.

Ha valakinek visszaigénye-
lendő személyi jövedelemadója 
van, és minél előbb kézhez sze-
retné kapni vagy a bankszámlá-
ján látni az adott összeget, akkor 
tudnia érdemes, hogy a fentiek-

ben ismertetett határidők miatt, 
egyszerűsített bevallás válasz-
tása esetén a legkorábban júni-
us hónapban juthat hozzá a visz-
szaigényléshez. Ha az elfogadott 
bevallási ajánlatban még hivatali 
javítás szükséges, és az adóköte-
lezettség levezetése eredménye-
ként visszajáró adókülönbözet 
mutatkozik, a 30 napos kiutalási 
határidő a javításról szóló kiér-
tesítő levél átvételének napjától 
kezdődik.

Amennyiben a befizetendő 
személyi jövedelemadó kötele-
zettsége nem haladja meg a 100 
ezer forintot, adózó választhat-
ja annak négy egyenlő részletben 
történő befizetését.

NeMzetI aDó- és  
VÁMHIVatal VeszPréM MeGYeI 

aDóIGazGatósÁGa

Kulturális szemle a Várkertiben
Irodalmi zenés műsor hívta fel a 
diákok figyelmét a megbecsülés-
re méltó magyar kultúrára janu-
ár 21-én. évek óta emlékeznek 
meg a magyar kultúra napjáról 
a Várkerti Általános Iskola taná-
rai és diákjai, hogy nemzetünk 
költészete, zenéje, művészete 
előtt leróják tiszteletüket. 

1823. január 22-én fejezte be 
Kölcsey Ferenc a Himnusz meg-
írását, erre emlékezve ünnepli 
az ország a magyar kultúra nap-
ját, mely eredményesen világít rá 
nemzeti múltunkra, gyökereinkre. 
A pedagógusok fontosnak és az is-
kolai nevelés részének tartva az 
ünnepet, szakértelemmel állítot-
ták össze a műsort, amelyet a ta-
nulók adtak elő társaiknak. 

A Himnusz örökbecsű sorai el-
hangzásával kezdődött az iskola 
tornatermében a műsor. A foly-

tatásban a 4. b osztály adott elő 
megzenésített gyermekverseket, 
majd csellódallamok megszólalása 
és az iskolai énekkar közreműkö-
désével felcsendülő kórusmű tette 
még ünnepélyesebbé az előadást. 
Népköltészetünk is szerves része 
irodalmunknak, ebből választva 

egy népmesét hallgathattak meg 
a gyerekek, majd Garai Gábor ver-
se színesítette a kulturális sereg-
szemlét, amelynek végén Csőszné 
Rabóczky Ágnes igazgató köszön-
te meg a diákoknak a figyelmet. A 
Szózat hangjaival zárult a méltó 
iskolai ünnepség.

aZ iskola diákjai aktívan vettek résZt a sZínes irodalmi mûsoron

a kultúra napja 
a Hemóban

A magyar kultúra napja alkalmá-
ból országszerte ünnepségek, rendez-
vénysorozatok zajlanak művelődési 
házakban, kulturális intézmények-
ben. Városunkban is több időpont-
ban és helyszínen zajlott a megem-
lékezés. A Helyőrségi Klub magyar 
kultúra napi ünnepsége részeként 
január 20-án hagyományosan bemu-
tatkoztak az intézmény tánccsoport-
jai, melyek nagyszámú nézőközönsé-
get vonzottak. A rendezvényen lát-
hattunk a Cholnoky Mozgásművésze-
ti Stúdió katicáinak és matrózainak 
elbűvölő műsorát, a DSE Unio lánya-
inak dinamikus előadásait, valamint 
a tehetséges Queen Dance csoportok 
színvonalas táncműsorát is. Az ün-
nepséghez kapcsolódóan a gála vé-
geztével a nézők átvonultak a Hely-
őrségi Klub kiállítótermébe, hogy 
megtekintsék a Bükkösi Gáborról el-
nevezett január 19-én megnyitott 
Katonai Képzőművészeti Stúdió kiál-
lítását. A katonafestők tárlata febru-
ár 12-ig tekinthető meg.

a Palotai Hírnök megtekinthetô a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Megkérdeztük...
Mivel fűt télen?

Dr. Miklósi Miklós nyugdíjas
Az Inotai Készenléti Lakótelepen 

lakom, ott távfűtés van. Meg vagyok 
vele elégedve. Egyszobás a lakásom, 
22-23 fok van általában, nekem ez 
elegendő. Nem is lenne jó, ha maga-
sabb lenne a hőmérséklet, mert an-
nak az ára is a mi zsebünkből men-
ne ki. Így is szoktam szellőztetni na-
ponta kétszer, reggel és este.

szabó Ádám minőségellenőr
Családi házban lakunk, gázka-

zánnal fűtünk már hosszú évek óta. 
Általában 20-21 fok van a lakásban. 
Amikor hidegebb az idő, rásegítünk 
egy kandallóval, mert ilyenkor nincs 
elég meleg csak a gázfűtéssel. Így 
jól működik a fűtési rendszerünk, 
meg vagyunk vele elégedve. 

Dömötör Márta nyugdíjas
Központi fűtés van a házunk-

ban a közüzemi vállalat működ-
tetésében. Egész jó, főleg amióta 
beszerelték a hőmennyiségmérőt. 
Tavaly egy kisebb összeget visz-
sza is kaptunk. Be van állítva 22 
fokra és azt tartja, ez pont jó hő-
mérséklet. Bár igazából nem le-
het átlátni, követni, hogy meny-
nyi hőt is használunk el. M. B.

a Don-kanyar hőseire emlékeztek
– Pontosan ma 68 éve, a késő dél-
előtti órákban indult meg az orosz 
támadás. az első szovjet lökés épp 
egy Veszprém megyei alakulatot 
ért, nevezetesen a magyar királyi 
4. szent lászló honvéd gyalogez-
redet, illetve a mellettük harcoló 
35. gyalogezredet, amelynek szin-
tén volt veszprémi zászlóalja. 

Nekünk, Veszprém megyeieknek 
ezért is kiemelten fontos az emlé-
kezés a doni tragédiára – mondta ja-
nuár 12-én, a doni tragédia 68. év-
fordulóján, a megemlékezés ünne-
pi szónoka, Rainer Pál, a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum régésze, aki 
előadásában hiteles képet mutatott 
be a magyar hadtörténet e tragikus 
időszakáról.

A Várpalotai ’56-os Klub és a Pa-
lotai Turul Társaság szervezésében 
zajló rendezvényen Gágó Zsolt egye-
sületi elnök gitárkísérettel előadott 
korhű katonadala, majd Schmidt 
Ferenc, a klub alelnöke köszöntője 
utána Katona Csaba alpolgármester 
fejtette ki gondolatait az évfordu-
ló kapcsán, kiemelve, hogy a Don-
kanyarnál végbement tragikus ese-
mény egyenes következménye volt 
a trianoni békediktátumnak. Ezt 
követően hangzott el Nagy Bálint 
bakonyszentkirályi parasztköltő, tü-

zér, szakaszvezető az urivi áttörés 
előtt megírt verse Kántor Péter, a 
Nepomuki katolikus iskola tanulója 
előadásában.

A doni áldozatok tiszteletére lét-
rehozott emléktábla a rendezvény 
ideje alatt a teremben került elhe-
lyezésre, hogy minden jelenlévő szá-
mára megadja az ünnep méltóságát 
és koszorúzással hajthassanak fejet 
a hősök előtt. Várpalota Város Ön-

kormányzata, MH Bakony Harckikép-
ző Központ, Várpalotai ’56-os Klub, 
Palotai Turul Társaság, Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör, Atilla Har-
cosai Várpalotai Barantások, Rákó-
czi-telepi Tagiskola képviselői he-
lyezték el koszorúikat, virágcsokra-
ikat. A megemlékezésen megjelent 
dr. Juhász Attila és Jákli Tivadar ön-
kormányzati képviselők és több vá-
rosi civil szervezet tagja is.

a magyar királyi 2. honvéd hadsereg várpalotai illetőségű 
hősi halált halt és kitüntetett katonái:
Andrejkovics Gyula tizedes (Ozmandi Júlia, 1915). Magyar Kisezüst 
Vitézségi Érem, 1943
Baranyai Nándor hadapród őrmester, 53/III. gyalogzászlóalj (Salgó-
tarján). (Kendler Rozália, 1919. márc. 31.) Légnyomás, Sztorozsevoje, 
1942. szept. 9., temetve: Masztjugyino. Magyar Kisezüst Vitézségi 
Érem
Fejér Gábor karpaszományos tizedes, 201. műszaki vezetési törzs, 
(Mayer Margit, 1915. jan. 28.). Hassérülés, Kurszk, 1942. júl. 7., te-
metve ugyanott. Magyar Bronz Vitézségi Érem 
Mórocz Miklós honvéd, 34/III. gyalogzászlóalj (Veszprém). (Nagy Ro-
zália, 1913. febr. 24.). Fejlövés, Uriv, 1942. szept. 10., temetve: Novo 
Uszpenka. Magyar Kisezüst Vitézségi Érem
Üveges Károly címzetes őrvezető, 4/III. gyalogzászlóalj (Veszprém). 
(Magyar Anna, 1914. május 6.) Fej- és haslövés, Bolgyirevka, 1942. 
júl. 18., temetve ugyanott. Magyar Kisezüst Vitézségi Érem 
(Kigyűjtötte Rainer Pál régész Maruzs Roland: Vitéz és önfeláldozó ma-
gatartásért. Hősi halált halt és posztumusz kitüntetett katonáink adat-
tára 1939–1945-ig című könyvből.)

Felfüggesztett 
támogatások

a családok támogatásáról szó-
ló törvény módosították 2010. 
szeptember 1-jétől, ami alapján 
szigorúbb feltételek mellett le-
het a családi pótlékot megkapni. 

Várpalotán 17 esetben jelezték 
a közoktatási intézmények, hogy tíz 
igazolatlanul mulasztott hiányzá-
sa van a gyermeknek. Négy esetben 
függesztették fel az iskoláztatási 
támogatás folyósítását, egy pedig 
folyamatban van. Az eddigiekben 
egy gyermek részesül rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban, így 
ő az eseti gondnok útján, termé-
szetben kapja meg a támogatást, a 

másik három gyermeknél családtá-
mogatási folyószámlán gyűlik az is-
koláztatási támogatás – tájékozta-
tott Talabér Márta polgármester. A 
felfüggesztést háromhavonta kell 
felülvizsgálni, és csak akkor állít-
ható vissza a család számára törté-
nő folyósítás, amennyiben abban az 
időszakban a gyermeknek nem volt 
igazolatlan távolmaradása a kötele-
ző tanórai foglalkozásokról. Az el-
múlt öt hónap tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy a parlament dön-
tése beváltotta azokat a reménye-
ket, ami alapján az iskolai hiányzá-
sok csökkenését várta a törvénymó-
dosítástól.

Pannónia fesztivál 
a Cseri erdőben
Előzetesen sikerült 2011-es év-

re megállapodni a Pafe szerve-
zőivel az idei, jubileumi  rendez-
vény várpalotai megrendezéséről. 
A végső döntést azonban a kép-
viselő-testület mondja ki a feb-
ruár 3-ai ülésén – mondta Talabér 
Márta polgármester. A szerződés-
tervezet egy évre szól, magasabb 
bérleti díjat tartalmaz, mint a ta-
valyi. A korábbi megállapodáshoz 
képest kikerült több, a várost hát-
rányosan érintő pont. A rendez-
vény 2011. június 9–12. között, a 
pünkösdi hétvégén kerül megtar-
tásra a Cseri parkerdőben. Az idei 
tapasztalatok után lehet majd 
dönteni a hosszabb távú együtt-
működésről.
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Új szolgáltatás a könyvtárban
Meghatározó szerepet töltött be 
a 2010-es év a Krúdy Gyula Vá-
rosi Könyvtár életében, ugyanis 
a tÁMOP pályázaton elnyert hu-
szonötmillió forintos összeg egy 
részét a digitális kompetenci-
ák fejlesztésére, oktatásra és a 
könyvtári szolgáltatások szín-
vonalának emelésére fordítot-
ták és fordítják. Budai lászló 
könyvtárvezető számolt be a ta-
valyi év eredményeiről és az új 
könyvtári szolgáltatásról.

– Milyen fontosabb beszerzése-
ket tud megemlíteni 2010-ben?

Nagyrészt az olvasók igényei-
nek kiszolgálása állt a középpont-
ban, így leginkább az olvasói visz-
szajelzések, kérések képezték a 
tavalyi beszerzések alapját. Ki-
helyeztünk egy úgynevezett kí-
vánságdobozt, melyen keresztül 
nemcsak igényeiket, hanem ész-
revételeiket is kommunikálhatják 
felénk olvasóink. A korábbi gya-
korlattal szemben arra töreked-
tünk és törekszünk, hogy olyan 
műveket szerezzünk be, amiket 
többen kézbe fognak venni. Eh-
hez segítségünkre voltak az inter-
netes olvasottsági adatok, illetve 
a könyvtári állomány kölcsönzési 
mutatói. Érdekességképpen említ-
hetem, hogy a versek olvasása, a 
verseskötetek kölcsönzési száma 
drasztikusan visszaesett, szem-
ben a bestseller olvasmányok köl-
csönzési mutatóival. Így sajnos a 

verseskötetek beszerzése jócskán 
visszaesett. Blogunkon is meg-
található a kölcsönzési toplista, 
melyből kitűnik, hogy az iskolás-
korúak a legaktívabb kölcsönzőink 
a kötelező olvasmányok és a siker-
könyvek miatt. 

– Informatikai eszközök, prog-
ramok terén történt újítás, illetve 
egyéb fejlesztés?

– A már említett pályázatnak 
köszönhetően elindítottuk és még 
mindig folyamatban van a Textlib 
számítógépes rendszerünk fej-
lesztése. Ennek előnye, hogy ösz-
szehangolja a városi és az iskolai 
könyvtárakat azáltal, hogy egy-
séges rendszerben kerül feldol-
gozásra a város dokumentumva-
gyona. Honlapunk fejlesztése is 
szükségessé vált, így minden is-
kolai és a pétfürdői könyvtár egy-
egy alportállal rendelkezik majd. 
Remélhetőleg a projekt ezen ré-

sze február közepéig befejeződik. 
Hosszú távon a kistérségi könyv-
tárakat is szeretnénk a honlapon 
feltüntetni adataikkal, friss híre-
ikkel.

A másik fontos ügy az elavult 
illetve ritkán használt dokumen-
tumok kérdése volt. Egyrészt az 
inotai faluházból leselejteztük az 
ottani elavult állományt, mely-
ből egy kiárusítás zajlik. Az eb-
ből befolyt összeget természete-
sen az inotai könyvállomány fej-
lesztésére fordítjuk. Másrészt úgy 
döntöttem, hogy más könyvtárak-
tól eltérően a ritkán használt do-
kumentumállományt nem árusít-
juk ki, hanem az értékesebb részt 
egy külön gyűjteménybe szervez-
zük, amit talán nem túlzás kistér-
ségi tárolókönyvtárnak nevezni, 
és amely funkciót az inotai falu-
ház fogja ellátni. Oda szeretnénk 
áthelyezni a feldolgozás alatt ál-
ló Szíj Rezső-gyűjteményt is. Ide 
kapcsolódik egy örvendetes hír is, 
nemrég nyertünk egy nyolcszáz-
ezer forintos pályázatot, amely-
nek segítségével a Szíj Rezső- 
gyűjteményből hat darab 1700-as 
években kiadott könyvet tudunk 
restauráltatni.

– Beszéljen a december eleje óta 
működő új szolgáltatásról!

– Az olvasók számára szembe-
tűnő változást jelentett elsőként 
az online katalógus újraindítása, 
majd a Textlib rendszer átalakí-
tása, melynek részeként olvasó-

ink akár otthoni gépük előtt ülve 
hosszabbíthatják meg a dokumen-
tumok lejárati idejét. Ugyanez vo-
natkozik az előjegyzésre is, de-
cember óta nem kell személyesen 
befáradni a könyvtárba vagy tele-
fonálni nekünk, az online kataló-
gusba belépve néhány kattintás-
sal megoldhatóvá válik. Olvasó-
ink erről bővebben olvashatnak a 
könyvtár honlapján vagy blogján. 

– Melyek a 2011-es év célkitű-
zései?

– Talán furcsának tűnhet, de a 
jelenlegi gazdasági helyzetben a 
legfőbb célunk a könyvtár műkö-
désének és szolgáltatásainak szin-
ten tartása, megfelelő támoga-
tások elnyerése, a pályázatok si-
keres lebonyolítása és rendszeres 
médiaszereplés. A helyi turisztikai 
információkat magában foglaló 
polcunkat illetve a 2010-es évben 
megnyílt, a helyi festőművészek 
megvásárolható alkotásait bemu-
tató Kamaragalériánkat is szeret-
nénk megújítani, intenzívebben 
reklámozni, annak látogatottsá-
gát növelni. Az ajándékboltot az 
eddigieknél hatékonyabban kíván-
juk működtetni. Ennek érdekében 
rövidtávú cél egy boltkirakat illet-
ve, külső feliratok készítése, a he-
lyiek és a városba látogatók érdek-
lődésének felkeltése, hogy lássák, 
a könyvkölcsönzés mellett egyre 
több és változatosabb szolgálta-
tás miatt is érdemesbejönniük a 
városi könyvtárba!           BalÁzs

budai lásZló

Hátrányos helyzetű gyermekek integrációja
A Térségi Népjóléti Gondozá-

si Központ Gyermekjóléti Szolgá-
lata sikeresen pályázott a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP 
Gyermekek és fiatalok integrációs 
programjai címmel kiírt pályázaton 
2008-ban, így a 6 Komp projekt cí-
mű pályázatukkal húszmillió forint 
összegű támogatást nyertek el.

A pályázat lehetőséget bizto-
sított arra, hogy a Gyermekjóléti 
Szolgálat ellátási területének öt 
településén  – Várpalotán, Ősiben, 

Öskün, Tésen és Jásdon – élő száz-
húsz hátrányos helyzetű, iskolás 
korú gyermek és fiatal, valamint 
családjaik hátrányainak, devian-
ciáinak csökkentését, integráci-
ós esélyeik növelését, a megfele-
lő társadalmi minták elsajátítását 
segítse elő.

Ennek  érdekében olyan meg-
előző célú programokat szervez-
tek, amelyek biztosították e cso-
portok számára a szocializációs 
hátrányaik pótlását, szülői kom-

petencia megerősödését, az isko-
lán kívüli felzárkóztató programok 
elérését. 

Pszichológusok és szociális 
szakemberek bevonásával szemé-
lyiségfejlesztő, konfliktus- és ag-
ressziókezelő, pályaorientációs 
tematikus foglalkozásokat, a szü-
lők számára szülőcsoportot szer-
veztek.

A szabadidő hasznos eltöltését 
biztosító kézműves, sport-, drá-
ma-, játékfoglalkozások zajlottak.

A programok lebonyolításra al-
kalmas helyiség felújítására, esz-
közbeszerzésekre is lehetőség 
nyílt a támogatásból. 

Több gyermektábort megszer-
vezett a szolgálat. Tánctábor, lo-
vaglás, kirándulások, balatoni és 
velencei-tavi strandolás, túrázás, 
kézműves foglalkozások, sporto-
lási lehetőség, drámafoglalkozás, 
koncert biztosította, hogy a gyer-
mekek szabadidejüket hasznosan, 
felügyelet mellett töltsék el.
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Fehér galamb a betegágynál
Menedékhely, idegen szóval 
hospice. Menedék azok számá-
ra, akiket a könyörtelen dagana-
tos betegség megkötözött és eb-
ből szabadulni már nem tudnak. 
életük utolsó időszakát könnyít-
heti meg az otthoni hospice-
ellátás, amely igénybevételére 
a várpalotai betegeknek is lehe-
tőségük van.

Méltósággal a halál közelé-
ben – ezzel a céllal indult el a 
’60-as évek közepén Londonból a 
hospice-mozgalom, amely Magyar-
országon 1991-ben kezdte meg 
működését Polcz Alain pszicho-
lógus vezetésével. Veszprém me-
gyében 2005 márciusa óta van le-
hetőség a hospice-szolgáltatások 
igénylésére. Ekkor jött létre a je-
lenleg Kiss Aranka Andrea elnök-
ségével működő Fehér Galamb 
Hospice Alapítvány, pápai szék-
hellyel, ám megyeszerte ellátva a 
daganatos betegeket. Takács An-
namária vezető ápoló, kuratóri-
umi tag és Kollár Anikó, a pápai 
terület vezető ápolója szolgált in-
formációval lapunknak az alapít-
ványról.

– Alapvető célunk a súlyos da-
ganatos betegek otthoni ellátá-
sa. Fontosnak tartjuk, hogy a be-
teg ne a kórházban, hanem sze-
rettei körében töltse élete utol-
só szakaszát, mely nagyon sokat 
jelent mindannyiuk számára. Ala-
pítványunk ehhez ad szakmai se-
gítséget. Eredménynek érezzük, 
ha el tudjuk érni a családtagnál, 
hogy képes csendben elengedni 
a beteg hozzátartozót. Legfon-
tosabb célunk a mentálhigiéniás, 
lelki segítségnyújtás mind a bete-

gek, mind a családtagok részére, 
mely segítő beszélgetésekkel tör-
ténik – emelte ki Takács Annamá-
ria. Segítséget nyújtanak szociá-
lis ellátásban (pénzbeni juttatá-
sok, gyógyászati segédeszközök, 
szociális gondozás), egészségügyi 
szakápolás (többek között injekci-
ós, infúziós terápia, fájdalomcsil-
lapítás, vérvétel, műtéti sebek, 
felfekvés kezelése, hólyagkatéte-
rezés, tápszondán keresztül való 
étkeztetés) terén. Feladatuk közé 
tartozik a gondozás betanítása, 

megkönnyítve ezzel a család szá-
mára az otthoni ápolást. 

– Az alapítvány fő ellátási te-
rületei: Zirc és Pápa környéke, 
Veszprém, Várpalota, Balatonfü-
red. Várpalotán még nem annyira 
ismert a szolgáltatás, viszonylag 
kevés gondozottunk van a város-
ban – tette hozzá a vezető ápo-
ló. – A megye területén 35 szak-
ember dolgozik önkéntes munká-
val a hospice-ellátásban, köztük 
onkológus szakorvosok, diplomás 
mentálhigiéniás, gyógytornász, 
diétás szakemberek. Az alapít-
vány munkatársai a gondozás so-
rán együttműködnek a beteg há-
ziorvosával. Onkológus szakorvos 
javaslata alapján, a háziorvos el-
rendelésére kerülhet a beteg a 
gondozásba, aki az alapítványnál 
is kezdeményezheti a hospice-
ellátás igénylését, ebben az 
esetben az alapítvány munkatár-
sai veszik fel a kapcsolatot a há-
ziorvossal. Az ellátás 150 vizit-
re és egy évre kiterjedően OEP-
finanszírozott, tehát a beteg szá-
mára ingyenes – tájékoztatott 
Takács Annamária vezető ápoló. 

 GÁGó aNIta

kollár anikó és takács annamária

Farsangi készülõdés az ifiházban
Vidám készülődéstől zajos 
péntek délutánonként az ifjú-
sági ház, ahol a gyerekek far-
sangi mulatságra készítenek 
színes jelmezeket, álarcokat, 
díszeket és kiegészítőket.

Januártól szinte minden kis-
gyermek türelmetlenül várja a 
farsangi bál napját, kezdetben 
titkolóznak jelmezeikről, később 
aztán mindenki megsúgja, minek 
fog öltözni a várva várt napon. 
Vannak, akik kölcsönzik jelmezü-
ket, míg mások kreativitásukkal 
élve maguk készítik el. A várpa-
lotai és környékbeli fiatalok nagy 

örömére az ifjúsági ház e téren is 
segítséget és hasznos időtölté-
si lehetőséget nyújt. A farsangi 
előkészületek lezárásaként, feb-
ruár 18-án kerül megrendezés-
re az ifjúsági házban a farsangi 
mulatság. 

Pappné Csővári Zsófia in-
tézményvezető mesélt az ifiház 
programjairól: – Január első fe-
lében rendezvényeink a jeles na-
pok jegyében zajlottak, meg-
emlékeztünk Petőfiről és Nemes 
Nagy Ágnesről. Egy héttel ké-
sőbb környezetvédelmi vetélke-
dőt tartottunk, majd az Ádám, 
Éva vagy Lucifer? elnevezésű 

szerepjátékban Az ember tragé-
diája című művel ismerkedhettek 
a fiatalok.   

A vállalkozó kedvű, aktív gye-
rekek munkája sosem marad ju-
talom nélkül. Az intézmény pá-
lyázatot hirdetett a kistérség 
oktatási intézményeiben rajz, 
vers, fogalmazás és prezentáció 
kategóriákban. Szeretnék, ha a 
fiatalok segítenék munkájukat, 
beleszólhatnak az ifiház életé-
be, ötleteikkel, kreativitásukkal 
még színesebbé tennék minden-
napjainkat. A beérkezett műve-
ket értékelik és díjazzák.

 BalÁzs K.

éleslövészet
Bakonykúti szektor (csörlőházi lőtér): február 2–3-ig és 7–11-ig 8–20 óráig katonai tevékenység.

Ciprusi nyár
a télben

Hófehér sziklák, égszínkék ten-
ger, jellegzetes görög arcok látha-
tóak a Krúdy Gyula Városi Könyv-
tár kamaragalériájában kiállított 
fényképeken. Váradi Károly fotó-
művész, a Magyar Fotográfus Szö-
vetség titkára képei teremtenek 
mediterrán ciprusi hangulatot a 
még hetekig élvezhető kiállítá-
son. A január 19-én tartott meg-
nyitón Volekné Temesi Zsuzsanna 
könyvtáros és Ács Viktória, a ván-
dorkiállítás gondozója, a Ciprusi 
Idegenforgalmi Hivatal vezetője 
beszélt a sziget csodálatos tája-
iról, szépséges tengerpartjairól, 
hagyományairól. A megnyitón a 
gyönyörű fotók megtekintésén kí-
vül lehetőség volt a Ciprusról ér-
kezett bor kóstolására is.
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én táncolnék veled, de...
táncoktatás indul február ele-
jén a városközpontban, a volt 
Palota szálló épületében műkö-
dő Palota Fitnesz tánc- és torna-
termében. értékes időtöltésre, 
mozgásra, és a különféle táncok 
elsajátítására kínálunk lehető-
séget mindenki számára, akár 
sportosabb formában is. 

Ön is volt már úgy, hogy táncol-
na valakivel, de nincs hozzá mer-
sze? Izgul, ha táncos rendezvényen 
vesz részt, nehogy valaki felkérje? 
Szeretné, ha mindenki elámulna a 
tánctudásán a legközelebbi bálon? 
A táncparkett ördöge volt, de már 
elteltek az évek, és fél, hogy nem 
menne úgy, mint régen? Itt van a 
báli szezon, előnyös lenne, ha is-
merné a bécsi keringő suhanó lépé-
seit vagy a salsa dinamikus mozdu-
latait. Ki ne szeretné egy ilyen al-
kalommal elbűvölni párját, baráta-
it? Kóstoljon bele a tánc alapjaiba 
vagy elevenítse fel tudását! Értéke-
sen eltöltött perceket és a mozgás 

örömét ígéri a Palota Fitnesz leg-
újabb szolgáltatása. 

Modern táncok, klasszikus lépé-
sek, Latin-Amerika világa – mind 
sorra kerül társastánc-oktatásunk 
színes palettáján, szakképzett tánc-
oktatóink irányításával. Másfél-két 
hónapos kurzusaink során elsajá-
títhatóak lesznek az angol és bé-
csi keringő, salsa, csacsacsa, szam-
ba, rumba, bachata, jive stb. lépé-
sei. Az oktatások után a résztvevők 

táncesten gyakorolhatják a megta-
nult lépéseket még életszerűbb és 
kötetlenebb keretek között. Két-há-
rom induló korcsoportunkba a fiata-
labb, illetve az idősebb generációt, 
akár a nagymamát és nagypapát is 
várjuk. Az első kurzusra február 15-
ig lehet jelentkezni, de ezt követően 
folyamatosan érkezhetnek az érdek-
lődők a későbbi kurzusokra. A leg-
kisebbeknek a táncoktatás mellett 
balettoktatást is indítunk, amely 

kedvezően fejleszti a mozgáskoor-
dinációt, kialakítja a helyes testtar-
tást. Ovis kortól várjuk a gyermeke-
ket erre a programunkra. A showtánc 
előrelépési lehetőséget nyújt a ha-
ladók számára, akik már megízlelték 
a tánc szépségét, és még magasabb, 
dinamikusabb szinten szeretnék el-
sajátítani ezt a mozgáskultúrát. Itt 
bemutatóra, fellépésre is felkészül-
hetnek a résztvevők.

Ha a táncolni vágyó sportosabb 
változatban, nagyobb fokú erőnlét-
javítást is elérve szeretné művelni 
ezt a mozgást, arra is van lehetőség 
a Palota Fitnesz termében, a tán-
cos tornáinkon. A zumba már tavaly 
év végén elindult, nagy érdeklődés-
re számot tartva, a többi zenés tor-
na most kezdődik, és várja azokat, 
akik igényes szórakozással töltenék 
el mozgásra szánt idejüket.

Az oktatás igénybevételére ked-
vezményes belépést biztosítunk, ha 
hozza a párját, illetve az akciós bér-
letvásárlási lehetőséget is meghosz-
szabbítottuk február közepéig. (x)

a táncterem egyéb célokra is hasZnosítható, más jellegű edZésekre, oktatásokra, 
tornára is van lehetőség, akár a terem bérlésével, akár bekapcsolódva, együttmű-
ködve a jelenleg itt Folyó tevékenységekkel

Én táncolnék Veled, de...
CSAK SEMMI DE!

 TÁNCISKOLA INDUL!
Gyerekeknek, fiataloknak és örökzöldeknek

táncok
-  Társastáncok (minden korosztálynak, oktatás után táncos est)
- Balett (gyerekeknek)
- Showtánc

+ zenés tornák
- ZUMBA (latin-amerikai zenére)
- Body-Pump (súlyzós torna)
- Hip-hop
- Aerobic
- 50 év feletti torna

havi bérletek:
- felnõtt: 5500 Ft
- diák 4000 Ft (25.-ig)
- junior 3000 Ft (19.-ig)
-  10 alkalmas bérlet: 
6900 Ft 900 Ft 
ajándékkal

http://www.youtube.com/
watch?v=C23_pl7O3Mo

PALOTA

50% kedvezmény 
a bérletet 
váltóknak 
február 15-ig!!!

Egyéb 
kedvezmény: 
pároknak 10%.

A táncórák és tornák helye: Várpalota, Szabadság tér 5.,
a Palota Fitness tánc- és tornaterme
Érd. és bejelentkezés: 0620 3619210

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

FÁTYOL
VIRÁGÜZLET

Valentin–nap
Lepje meg kedvesét!

– csokrok
– virágkosarak
– virágtálak
– bonboncsokrok
– cserepes növények díszcsomagolásban
– dísz- és ajándéktárgyak bő választékával 
várjuk régi és  új vásárlóinkat!

Csak most:
Várpalotán ingyenes kiszállítással, 
vonzáskörzetében + 500 Ft-os díjért

Előrendelés személyesen vagy telefonon: 
   06 30/408-3975

Cím:  Várpalota, Gárdonyi G. u. 36/A
 Nyitva:   hétfőtől péntekig: 700–1700 

szombaton: 700–1200 
vasárnap: 700–1100
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Programajánlók, közérdekû információk
KrÚDY GYula VÁrOsI KÖNYVtÁr
Várpalota, Szent István u. 28.
Váradi Károly fotóművész Ciprusi hangula-

tok című fotókiállítása.
FODOr sÁra tÁJHÁz
Várpalota, Jókai utca
Simon Gábor fafaragó kiállítása
Jó szereNCsét MűVelőDésI KÖzPONt
Várpalota, Szent István u.
4-én 16.30-kor a Várpalotai Írisz Nőegye-

sület  Fotózz női szemmel és a Szó-kép  
pályázatra beérkezett pályaművekből ké-
szült Szó-kép női szemmel című CD be-
mutatója. Közreműködnek a Vásárhelyi 
Tagiskola és a magániskola tanulói.

INOtaI KÖzÖsséGI HÁz
Inota, Radnóti utca
28-ig 50 Ft-os könyvvásár az Inotai Közös-

ségi Ház könyvtárának állományából ki-
vont könyvekből

28-án 16 órára az Inotai Közösségi Házba 
Zalán István inotai születésű amatőr kép 
festő kiállításának megnyitójára. A kiál-
lítást megnyitja Papp János festő, közre-
működik: Gágó Zsolt ének, gitár.

HeMO
Várpalota, Mandulás
1–12-ig A Honvéd Kulturális Egyesület Bük-

kösi Gábor Katonai Képzőművészeti Stú-
dió kiállítása

1–31-ig 2011. év kiemelt honvédségi évfor-
dulói. Állandó kiállítás.

Február 15–március 5-ig Oláh Zoltán veszp-
rémi autodidakta festő jótékonysági 
festménykiállítása a rákkutatás támoga-
tására.  A kiállítás megnyitója: 16.30-kor

VÁrPalOtaI IFJÚsÁGI HÁz
Várpalota, Tési út 3/B. 
14-től február 11-ig (péntekenként 16 órá-

tól) Minden, ami farsang – farsangi elő-
készületek, jelmezkészítés

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
28-án 19.30-kor Várpalota KC–Kodolányi 

JFKSE bajnoki kosárlabda-mérkőzés
29-én és 30-án  városi kispályás labdarúgó-

bajnokság mérkőzései

Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg 
vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füs-
tölt szalonna, majoránna, őrölt 
bors, só

Elkészítés: A megmosott csir-
két kívül-belül megsózzuk, belse-
jét majoránnával, külső felületét 
borssal fűszerezzük. Az így előké-

szített csirkét magas falú tepsi-
be helyezzük, leöntjük olvasztott 
vajjal, továbbá aláöntjük a fehér-
bort. Sütőben, letakarva párol-
juk, szükség szerint pótoljuk az 
elpárolgott bort. Amikor megpu-
hult, hajszálvékony szalonnasze-
leteket borítunk rá, és ropogós-
ra sütjük.

– Mi a sláger?
– ???
– Az a zene, ami a füleden megy be, és a könyöködön jön ki.

– Miért sírsz Pistike?
– Mert megettem egy rajzszöget!
– Tessék, itt egy másik.

Utolsó mondat vonaton:
– Fogadjunk, hogy megnyalom a következő oszlopot!

recept(t)úra

Humorzsák

Farsangi részeges csirke

Inota, 2011. január 29., szombat, 19 óra:

Fekete Péter 
operett bohózat

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

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

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

2. számú gyermekháziorvosi körzet 
rendelési ideje:

	 Hétfő:	 12–16	óráig
	 Kedd:	 8.30–11.30	óráig
	 Szerda:	 12–15	óráig
	 Csütörtök:	 8.30–11.30	óráig
	 Péntek:	 páros	hét:	8.30–11.30	óráig
	 	 páratlan	hét:	12–15	óráig

tanácsadás	a	régi	kórházban	szerda:	8-11	óráig.

Rendel: dr. resch gabriella
Elérhetőségek:	20/465-4594,	88/781-925
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A Várpalotai Közüzemi Kft. bérbe kívánja adni az alábbi lakás- és nem lakás 
célú ingatlanokat:
1. Várpalota, Liliom u. 2. IV/13. sz. alatti 85 m2–es, 3 és fél szobás összkomfortos lakást
2. Várpalota, Szabadság tér 3. sz. alatti 34 m2-es üzlethelyiséget
3. Várpalota, Szabadság tér 4. sz. alatti 54 m2-es üzlethelyiséget
4. Várpalota, Újlaky u. 8. sz. alatti 74 m2-es üzletrészt
5. Várpalota, Újlaky u. 8. sz. alatti 54 m2-es alagsori helyiségrészt
6. Várpalota, Gárdonyi G. u. 41. sz. alatti 59 m2–es pinceraktár helyiséget
7. Várpalota, Mátyás K. u. 3. sz. alatti 13 m2-es  helyiséget
8. Várpalota, Rákóczi u. 14. sz. alatti 144 m2-es helyiséget

A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingat-
lanra vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: Várpalotai 
Közüzemi Kft.  Ingatlankezelés irodájában Varga Gyuláné 
ingatlangazdálkodási ügyintézőtől. Telefon: 88/592-119

A részletes pályázati kiírás megtalálható honlapunkon: 
http://www.vpkozuzem.hu//

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Elsõ 50 vásárlónak ajándék gyújtós!
Termékek: FABRIKETT, TÛZIFA, SZÉN

Ingyenes házhoz szállítás 
Várpalota, Inota, Pétfürdõ, Õsi, Öskü, Berhida területén.

Nyitás: február 1-jén!
Várpalota, Fehérvári út 7. (a Közüzemi Kft. területén)

Nyitva tartás: H-P 8-17, Szo 8-12 óráig
Telefon: 06 (20) 490-5081

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Fűtsön kényelmesen és gazdaságosan!
Magas hőfokon ég, kevés hely-
igényű és takarékos: próbálja ki 
a fabrikettet kazánjában, kan-
dallójában, és meglátja, milyen 
kényelmessé válhat a tüzelés! 
a február 1-jén nyíló várpalo-
tai tűzifabrikett telep lehetősé-
get nyújt a kedvező fűtőanyagok 
vásárlására. Molnár Gábor egyéni 
vállalkozóval, a telep munkatár-
sával beszélgettünk.

– Mi a fabrikett?
– A fabrikett-gyártás alapanya-

ga faipari melléktermék, forgács, 
illetve fűrészpor. A gyártási folya-
mat során az alapanyagot szárít-
ják, majd magas nyomáson prése-
lik. Ennek hatására tapadnak össze 
a részecskék, és jön létre az ere-
deti fánál kisebb térfogatú, magas 
hőértékű, majdnem száz százalék-
ban elégő, igen kedvezően felhasz-
nálható fűtőanyag, a fabrikett. Ke-
vésbé helyigényes, mint a fa. Fó-
liázottan szállítjuk, így könnyebb 

megóvni az esőtől is. Bármilyen 
vegyes tüzelésű kazánban, kályhá-
ban, kandallóban kiválóan használ-
ható. Többféle fabrikettet is árusí-
tunk, ha az egyik fajta nem válik 
be a háztartásban, mindenképpen 
érdemes kipróbálni a többit.  

– Hol található a telep?
– Könnyen, a városközpontból 

gyalog is pár perc alatt megközelít-
hető, a Fehérvári út 7. sz. alatt, a 

Bányabekötő út kereszteződésében, 
a közüzemi kft. telephelyén (annak 
bérleménye) található. Már negyedik 
éve, gyakorlatilag a gyártás kezde-
tétől foglalkozom brikettel, és most 
érett meg arra a vállalkozás, hogy 
telepet nyissunk önálló cégként. 
Fő termékünk a brikett, és emel-
lett szállítunk tűzifát is. Az irodánk-
ban megtekinthetőek termékminták, 
prospektusok, illetve személyesen is 
szívesen szolgálunk információval. 
Brikettet mindig árusítunk azon-
nal elvihető mennyiségben, illetve 
a kiszállítandó fából is megtekint-
hető többféle minta. Emellett fűté-
si segédanyagok (fagyújtós és egyéb 
gyújtóanyagok) is kaphatóak. 

– Milyen kiszerelésben vásárol-
hatóak a termékek?

– A fabrikettet 10-25 kg-os 
mennyiségben szállítjuk. A tűzifát 
köbméterre (nem mázsára, így a vá-
sárló minden esetben ugyanannyi 
mennyiségű fát kap) áruljuk, leháló-
zottan. Egy erdei köbméter (1x1x1,7 

méter) egy kiszállított csomag, 
amely száraz állapotban 9-11 mázsa, 
télen, amikor nagyobb a fa nedves-
ségtartalma, 14-16 mázsa, ugyan-
az a térfogat. Géppel felhasoga-
tott, konyhakész fa kerül a csomag-
ba, a hasábok közötti légréseket pe-
dig jól égő apró hánccsal tölti fel a 
gép. Várpalota, Inota, Pétfürdő, Ősi, 
Öskü, Berhida vonzáskörzetében már 
egészen kis mennyiségtől, akár 10-
20 kg-tól a hét egy napján ingye-
nes házhoz szállítást vállalunk, mert 
számunkra minden vevő egyformán 
fontos. Távolabbra, nagyobb meg-
rendelést is kedvező árban szállítunk 
ki. Az árut folyamatosan tudjuk biz-
tosítani, mivel széleskörű kapcso-
latrendszerünk alakult ki az elmúlt 
négy év alatt. Az ország egész terü-
letéről szállítunk, lehetőség szerint 
magyar fabrikettet. Szeretettel vár-
juk a régi és új vevőinket, érdeklő-
dőket! Az első ötven vásárlónk, aki 
száz kiló felett rendel tüzelőanya-
got, gyújtóst kap ajándékba! (x)

a Fabrikett könnyen keZelhető, kor-
sZerű Fűtőanyag
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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

Üdüljön 
Szilvásváradon!

Üdüljön 
Szilvásváradon!

Üdülési csekket 
elfogadunk!

25% kedvezmény 
most!

AVAR vendégház

Telefon:
30/260-1208
E-mail:
avarvendeghaz@ 
gmail.com

Üdülési csekket 
elfogadunk!

25% kedvezmény 
most!

AVAR vendégház

Telefon:
30/260-1208
E-mail:
avarvendeghaz@ 
gmail.com

Hiszékenyeknek drágul a liszt
Egy 77 éves várpalotai asszony tett feljelentést a rendőrségen janu-

ár 12-én, mert aznap kora délután két, általa cigánynak vélt férfi jelent 
meg házánál. Elmondásuk szerint az önkormányzat által adományként 
kiosztott 10 kg lisztet szeretnék átadni, amit minden idős ember meg-
kap. A sértett beengedte az ismeretlen férfiakat, akik kérték, ellenőrizze 
a liszt mennyiségét konyhai mérleggel, majd a csomag átadásakor arra 
kérték a hölgyet, hogy váltson fel húszezer forintot. A sértett ehhez elő-
vette a pénzét a konyhaszekrényből, és eleget tett a kérésnek. Távozás 
közben az egyik férfi a ház hátsó udvarában levő fáskamrából egy darab 
drótot kért, hogy a kocsiban – melyben harmadik társuk várta őket – va-
lamit rögzíthessenek. Ezalatt társa a lakásba visszament, és a konyhá-
ból, valamint a szobában lévő szekrényből 80 000 forintot lopott el. 

Állati egy nap volt
Hivatásos vadász tett bejelentést az Ősi-Sárrét Vadásztársaság terü-

letéhez tartozó inotai salakdombok mellett talált szarvastetemek ügyé-
ben január 11-én. A vadász három, az elmúlt napokban elejtett szarvas 
lábait, illetve egy nejlonzacskóban a belső szerveket találta meg. A nyo-
mok alapján megállapították, hogy a vadakat ott ejtették el, ahol a ma-
radványokat találták. A vadász véleménye alapján a vadak értéke körül-
belül 150 000 forint, így a rendőrség kisebb értékre elkövetett lopás mi-
att rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. 

Ezen nap másik eseménye is vaddal kapcsolatos. Az állat délelőtt 
nyolc óra után a 8-as főút Öskü–Várpalota közötti szakaszán egy Veszp-
rém felé haladó kocsi bal első ajtajának futott neki. A baleset következ-
tében személyi sérülés nem történt, de a járművön kisebb károk kelet-
keztek.

a Bádogembert is elvitték volna 
Lopás miatt szabálysértési eljárás indult három berhidai fiatalember 

ellen, akiket a Nitrogénművek Zrt. biztonsági szolgálatának munkatársai 
értek tetten január 15-én 11 óra körül a gyár be nem kerített területén, 
amint egy kézikocsira rakták az ott talált vashulladékot. A biztonsági 
őrség tagjai a 24 éves és a két 21 éves elkövetőt a helyszínen visszatar-
tották a járőrök kiérkezéséig.

tinédzser öngyilkossága
Sajnálatos esethez kellett riasztani a rendőrség és mentőszolgálat 

munkatársait január 20-án este fél hatkor. Egy 14 éves fiú a buszpálya-
udvar közelében található társasház tizenegyedik emeletéről ugrott ki, s  
búcsúlevelet is hagyott maga után. A kiérkező mentők a fiú súlyos sérü-
lésein már nem tudtak segíteni, a helyszínen életét vesztette. A kiérke-
ző orvos az öngyilkosságot jelölte meg a halál okaként, mivel a tinédzser 
egy nem nyitható üvegablakon keresztül esett ki az épületből.

Paneltűz a Bakonyban
Tűz ütött ki január 16-án a Bakony utcai panelház legfelső szintjén, a 

járókelők a gyerekszoba ablakán kicsapó lángokra lettek figyelmesek. A 
tűz a konyhára is átterjedt, és füst lepte el a lépcsőházat. A lángokat a 
pétfürdői tűzoltók fékezték meg. Elmondásuk szerint szerencsésen, sze-
mélyi sérülés nélkül megúszták a tüzet az 54 négyzetméteres lakás lakói, 
még időben sikerült kimenekülniük az épületből. A tűzeset helyszínén 
megsüllyedt egy tűzoltóautó, amelynek az oltási munkálatok miatt az 
épületet körülvevő füves, felázott talajra kellett felhajtania. A Mercedes 
gépjárműfecskendőt a tűzoltóság vízszállítója húzta ki. 

  BalÁzs KIttI

rendőrségi hírek

A Várpalotai Közüzemi Kft. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON 
ÉRTÉKESÍTI az alábbi várpalotai ingatlanokat:

Erdődi P. T. u. 17/1. szám alatti 439/A/17 hrsz-ú, 37 m2-es garázs 1 605 250 Ft
Erdődi P. T. u. 17/2. szám alatti 439/A/18 hrsz-ú, 30 m2-es garázs 1 392 250 Ft
Erdődi P. T. u. 19/1. szám alatti 432/3/A/1 hrsz-ú, 17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Erdődi P. T. u. 19/2. szám alatti 432/3/A/2 hrsz-ú, 17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Erdődi P. T. u. 25/2. szám alatti 432/4/A/26 hrsz-ú,17 m2-es garázs 1 047 600 Ft
Erdődi P. T. u. 27/2. szám alatti 432/5/A/2 hrsz-ú, 17 m2-es garázs 1 047 600 Ft
Erdődi P. T. u. 29/1. szám alatti 432/5/A/25 hrsz-ú, 18 m2-es garázs 1 056 600 Ft
Erdődi P. T. u. 29/3. szám alatti 432/5/A/27 hrsz-ú, 17 m2-es garázs 1 023 600 Ft
Felsőinkám u.13/8 szám alatti1337/13/A/29 hrsz-ú 14 m2-es garázsrész 850 915 Ft 
induló vételáron.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

A nyilvános pályázat benyújtásának határideje: 2011. 02. 04. 12.00 óra. 
A nyilvános pályázat (zárt boríték) bontásának időpontja: 2011. 02. 04. 14.00 óra, 
helyszíne: Várpalotai Közüzemi Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári u. 7.) első 
emeleti tanácsterme. A pályázattal kapcsolatos további információ, a pályá-
zat részletes kiírása, illetve az ingatlanra vonatkozó részletes dokumentáció 
átvehető a Várpalotai Közüzemi Kft. ingatlangazdálkodási
irodájában Varga Gyuláné ügyintézőtől (telefon:
88/592-119) 2011. 01. 24-tól 10 000 Ft ellenében.

A részletes pályázati kiírás:
www. varpalota.hu és
www. vpkozuzem.hu honlapon 

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
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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

Vandálok az iskolában

vandálok jártak január köZepén a vásárhelyi andrás tagiskolában, s a kép biZony-
sága sZerint nem aZért, hogy ott illemet tanuljanak.

Hitvita vagy párbeszéd?
A Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége várpalotai szervezete 
újra megrendezte az ökumenizmus 
fényében elindított előadás-soro-
zatát. Január 11-én, az ökumeni-
kus imahét küszöbén a reformá-
tus hit lényegéről tartott előadást 
Lukátsné Orovicz Piroska reformá-
tus lelkész, aki 1981 óta él Vár-
palotán. A rendezvényen Darkóné 
Antalóczy Zsuzsanna elnök kö-
szöntötte a megjelent érdeklődő-
ket. Az előadás elsősorban a re-

formátus egyház és tanítás lénye-
gét igyekezett megvilágítani, ösz-
szehasonlítva a katolikus hittel.  
Hitvita vagy párbeszéd az egyhá-
zak között? Elfogadás vagy kritika 
a különböző felekezetek részéről? 
Istentől való lelki közösségnek 
vagy gyarló emberi csoportnak 
tartják-e egymást a keresztények/
keresztyének? Jelentős kérdések 
ezek az ökumenikus törekvések 
terén, amelyen minden Krisztus-
hívőnek el kell gondolkodnia.

Kisdiák és nyugdíjas 
együtt reptet

Nem sok olyan tevékenység 
akad, mely fiatalokat és idő-
seket egyaránt vonzana. a mo-
dellezés egy a kivételek közül, 
amikor jó hangulatú műhelyi 
környezetben kisdiák és nyug-
díjas esténként egymás társa-
ságában serénykedik. 

A várpalotai Modellező TSE kö-
zel 58 éves múltra tekint vissza, 
mely korábban több alkalommal 
elnyerte a megyei műszaki körök 
kiállításain a kiváló címet. A ta-
pasztalt, idősebb tagok munkája 
még ma is meghatározó az egye-
sület életében, akik felkarolják 
az újonnan érkezőket, hogy be-
avassák őket a működőképes re-
pülők építésének fortélyaiba. Eh-
hez részletes tervrajzokra van 
szükség, melyekből nincs hiány 
a klubban. A palotai modelle-
zők közül tíz fő ma is rendszere-
sen indul országos versenyeken, 
emellett hosszú évek törekvése 
nyomán saját rendezvénnyel is 
büszkélkedhetnek. Minden év-
ben egy országos antikmodell- 
bajnokság, a Bányász-kupa hely-
színéül szolgál városunk. Eitner 
Tamás elnökhelyettes beszélt az 
őszi szezon nagy sikereiről:

– Mivel a modellező verse-
nyeket erősen befolyásolja az 
időjárás, számtalan alkalommal 
halasztottak vagy töröltek már 
rendezvényeket az ország min-

den táján. A 2010-es Bányász-
kupa nem maradhatott el, már 
csak azért sem, mert az ország 
több pontjáról is rendszeresen 
érkeznek versenyzők. Immár ti-
zenegyedik alkalommal rendez-
tük meg a szokott, bántapusztai 
helyszínen. Egy héttel később 
már a tapolcai reptéren reptet-
tünk, ahol szinte az összes do-
bogós helyezést bezsebeltük. Az 
ifjúsági országos bajnokság első 
helyét Brenner Adrián, míg a má-
sodik helyezést Siklósi Máté érte 
el. Egyesületünk elnöke, Mórocz 
Péter felnőttek között nyújtott 
kimagasló teljesítményt, két ka-
tegóriában is aranyérmesként 
tért haza. Csapatversenyben a 
Mórocz–Siklósi–Dombai Ferenc 
alkotta trió emelhette magas-
ba a Novum vándorserleget. Egy 
héttel később, a serdülő országos 
bajnokságon Siklósi harmadik, 
míg Brenner ötödik helyen zárt. 
A szezonzáró földesi Hortobágy-
kupáról már az éves F1H ranglis-
ta büszke győzteseként távozha-
tott két tagunk is. Mórocz Péter 
felnőtt, Siklósi Máté ifi kategóri-
ában nyerte el összesítettben a 
címet. 

Reméljük a szorgos műhe-
lyi munka 2011-ben is meghoz-
za eredményét gyarapítva ezzel a 
kupák, az érmek és természete-
sen a tagok száma is! 

B. K.

a palotai modelleZők rendsZeresen és sikeresen indulnak orsZágos versenyeken
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Könnyûzenei lexikon

A Reggel zenekarból alakult 2001 tavaszán Gino és Barátai 
szalonzenekar nevű palotai banda. Az alapító tagok egy szálig 
ugyanazok, mint a megszűnt Reggelben (Gino Sargenti – éne-
kes, Herter Tamás –  szólógitár, vokál, Mészáros Alpár – ritmus-
gitár, Kerekes Gergely – ritmusgitár, Kaszás Gábor– basszusgitár, 
Józsa Zoltán – dob, Pócsik Zoltán – ütőhangszerek), de az új ze-
nekar már populárisabb, táncolhatóbb, s így eladhatóbb  zenét 
produkált, noha jól lehet, a  korábbi együttes repertoárja meg-
maradt (Reggeli-maradék: grunge  és brit popzenei feldolgozá-
sok a Rolling Stonestól,  Police-tól, Poesistől, Brian Adamstől, 
Radioheadtől, R.I.M.-től, The Cure-tól, Nirvanától), de az előb-
bi szempontok alapján a hangzás kissé módosult, s felvettek a 
játszandó dalok közé Beatles- és olasz slágereket. Az utókor-
nak átadjuk a zenekar 2001-es repertoárját, amely ekképpen néz 
ki: Zsuzsanna; Stand by me; 20 flight rock; Ne nézzen úgy rám; 
Tarka-barka parkoló; Eights days a week; Rock and roll music; I 
saw her standing there; Tequila  [mellette olvashatatlan írás… 
– E. K.]; Ob la di, ob la da; I cant stand loosing you; Long train 
running; Summer of ’69; I started a joke; Knockin a heavens 
door; I can’t get no; Money;  Can’t buy me love; Listen to the 
music; Viva la mama; Great ball of fire; C’mon everybody; Twist 
and shout; Born to be wild; Message in the bottle. Így már szól-
ni tudtak nemcsak a húsz-, de akár a hatvanéves korosztályhoz 
is. Jó volt a felszerelésük is, arra sem lehetett panasz. A Santa 
Fé (azóta már megszűnt) nevű szórakozóhelyen majdnem min-
den második szombaton fellépett a Gino és Barátai szalonze-
nekar. Nagyon sok meghívást kaptak, és fogadtak el. Szerepel-
tek kétszer a honvédség csörlőházi juniálisán, falu- és város-
napokon, majálison, pubokban egyaránt. Sólyban a falunapon, 
Hajmáskéren, Balatonalmádiban a két tannyelvű gimnáziumban, 
a palotai gimi ebédlőjében, az Alagsorban, Fehérváron, Veszp-
rémben. Jobbára minden hétvégén, pénteken és szombaton is 
felléptek. De hiába futott a szalonzenekar szekere (és tagcserék 
sem zilálták szét az együttest), elfogyott a lendület. 

Az utolsó koncert a Santa Fében volt 2002-ben, talán ősszel.

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

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

Gino és Barátai 
szalonzenekar

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 szállítási ügyelet 
telefonszáma:

06 (30) 385-6206

a Palotai Hírnök megtekinthetô 
a www.varpalota.hu és a www.varpalotai.hu oldalon.
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Hirdetésfelvétel:
hirdetes.ph@gmail.com,

30/260-1208
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 február 10-én jelenik meg.

500 Ft! 
Apróhirdetését most ennyiért hirdetheti meg!*

Adja fel apróhirdetését a Palotai Hírnökbe!
Leadási határidô: február 5. 10 óra

*Maximum 15 szóig lakossági apróhirdetés esetén.

Telephelynek 
gazdálkodásra is kiválóan alkalmas telek eladó.  

péTFürdôn az Ösküi úton, aszfaltozott út mellett, 
2325 nm-es saroktelek 42 nm-es felújított kis házzal, 

nagy garázzsal, melléképülettel eladó. 
Víz, villany van, csatorna, gáz a kapu elôtt. 

érd.: 30/259-8142

BERHIDÁN IS 
feladhatja apró-

hirdetését!
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

RavEczky üvEgEzéS
88/470-254, 70/3637-137

Várpalota, Veszprémi út 7.

http://raveczky.mtt.hu várpalota, Szent Imre u. 11.

Veterán motor-
kerékpárokat 

vásárolnék

Tel.: 30/259-8142

0–24 órás ügyelet: 
06 (30) 385-6206

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

Ingatlan
Várpalotán Mátyás Király u.-ban 54 nm-es 

2 szobás, felújított, erkélyes, hőmeny-
nyiségmérős panellakás eladó! Érd.: 
06/30/237-9416

Várpalotán  a Rákóczi-telepen felújított 
szélső sorház eladó, kisebb lakást be-
számítunk vagy kettőre cserélnénk. 
Tel.: 30/377-5149, 30/377-5396

Pétfürdői szőlőhegyen építésre alkalmas 
730 nm zártkert faház, víz, villany 
gyümölcsössel eladó. Tel.: 30/452-
1839

eladó tágas 3 szobás, alacsony rezsijű, 
egyedi fűtésű lakás, újszerű állapot-
ban. Tel.: 70/310-3969  

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

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

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

CO-hegesztőket felveszek, éves állás! 
30/538-6668

eladó 1 db XXL-es fekete csuklyás hosszú 
elegáns steppelt női kabát. Iár: 8000 
Ft. Tel.: 30/431-2439

salgó típusú öntvénykályha kitűnő álla-
potban, kerek étkezőasztal 4 db kár-
pitozott székkel eladó.  20/371-6624, 
20/474-8286.

Jó állapotban lévő használt, fagyasztó rész 
nélküli hűtőt vennék. 30/260-1208

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!

SÓBARLANG TERÁPIA
680 Ft/alk.–960 Ft/alk. BÉRLETEK

Asztmára, légúti allergiára, 
légcsőhurutra.

SÓKRISTÁLY STÚDIÓ
Várpalota, Zichy u. 2. 30/931-95-75

Várpalota-Inota között, Inota határában 
zöldövezeti, erdôvel határolt, 800–900 m2 méretû, 

közmûvesítés alatt álló (víz, csatorna, villany)

építési telkek leköthetők.
 

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

A három telek 
kettõre is 

összevonható.

Várpalota,
Gárdonyi G. u. 36/A

FÁTYOL 
VIRÁGÜZLET

FÁTYOL 
VIRÁGÜZLET

CIVIl szerVezeteK, FIGYeleM!
1% felajánlásával kapcsolatos hirdetéseiket 

15% kedvezménnyel helyezhetik el a Palotai Hírnök hasábjain!

HíVJON MOst! 30/260-1208
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Harc, kötelek között
a Várpalotai Bányász sK Box 
Klub versenyzői évek óta süle 
tiborral készülnek a különböző 
megmérettetésekre. az edzővel 
beszélgettünk múltról, jelenről 
és a közeljövő célkitűzéseiről.

– Milyen versenyzői múltra te-
kint vissza?

– 11 évet bokszoltam. Voltam 
magyar bajnok könnyűsúlyban. 
Megfordultam Veszprémben, Tata-
bányán és Balatonfüreden.

– Mióta edzősködik?
– Immár 10 éve tanítom az 

ökölvívást. Várpalotán a magánis-
kolában kezdtünk, ahonnan kilenc 
év után tavaly költöztünk ide, az 
új, felújított edzőterembe.

– Alaposan körülnézve, megál-
lapítható, hogy nagyon jó körülmé-
nyek között készülhetnek a verseny-
zők. Ám ez nem mindig volt így.

– Valóban. Tavaly augusztus-
ban költöztünk jelenlegi helyünk-
re. Egy romos épületet sikerült 
felújítanunk barátom, Jobbágy 
József segítségével, aki egyben 
a Magyar Utcai Harcosok Szövet-
ségének elnöke is.  Jelenleg két 
edzőterem áll rendelkezésünk-
re, kondigéppel, szobakerékpár-
ral, zsákokkal felszerelve, fürdő-
vel, öltözővel és fogadószobával 
kiegészülve. Egy televízión pedig 
mérkőzések kielemzésére is lehe-
tőségünk van.

– Mekkora létszámú és milyen 
összetételű csapatot irányít jelen-
leg?

– Mintegy negyvenen járnak 
edzéseinkre serdülő, junior, ifi, 
felnőtt kategóriában fiúk, lányok 
vegyesen.

– Kik a legeredményesebb öklö-
zők?

– Bostai Zsolt diákolimpián 
harmadik lett. Dömök Szilárd még 
csak tizenegy éves, de nagyon te-
hetséges, nagy fantáziát látok 
benne. Tóth Tamás felnőtt orszá-
gos bajnokságot nyert félnehéz-
súlyban. Guti Andor junior magyar 
bajnoki második lett, Süveges 
Krisztián szintén második lett a 
magyar bajnokságban. Urák Balázs 
amatőrként hat nemzetközi mér-
kőzést nyert, ő már két éve pro-
fi. Gál Imrének pedig még egy vi-
lágbajnoki kihívót is sikerült meg-
vernie Zöld Ferenc személyében. A 
Székesfehérvárról hozzánk igazolt 
Barankai Virgínia junior magyar 
bajnok és válogatott kerettag.

– Milyen versenyekre készülnek 
jelenleg?

– Virgíniával idén kilenc nem-
zetközi viadalon veszünk részt, 
amelyekből kiemelkedik a törökor-
szági Antalyában megrendezésre 
kerülő junior és ifjúsági női világ-
bajnokság, valamint a Katowice-
ben sorra kerülő EU női bajnok-
ság. Vele kapcsolatban egyébként 
a célunk a 2012-es olimpiai indu-
lás kivívása. Emellett még össze-
sen 18 különböző versenyen vesz-
nek részt versenyzőink, ott va-
gyunk az összes bajnokságban és 
a diákolimpián is.

– Kiknek a jelentkezését várják?
– Szívesen várjuk bárki jelent-

kezését 6–106 éves korig! Edzése-
ink hétfő, szerda és pénteki napo-
kon vannak 16 órától a Kálvárián, 
a Vásárhelyi iskola mellett talál-
ható edzőtermünkben.

BérCzes

ManikÛr-pedikÛr, mÛköröm
Várpalota, Veszprémi u. 7. (Szent Anna Patika alatt)

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 8–18-ig, szombat: 8–13-ig

Szolgáltatásaink:
manikűr, 

esztétikai pedikűr, 
gyógypedikűr,

talpmasszázs,
paraffinos kézápolás, 

japánmanikűr,

spa kezelések,
henna testfestés, 
műkörömépítés

mobil: 06/30/378-1270

technikai oktatások, 

www.hamvasbaba.hu

Ajándékutalvány  · Farsangra arcfestés

alpesi legelőkön
Távol az autók zajától, Auszt-

ria egyik legtisztább levegő-
jű vidékére szervezte első alpe-
si nordic walking túráját huszon-
hat fővel a Nowasport egyesü-
let. A lélegzetelállító látványt 
nyújtó Mariapfarr im Lungau-
ban található Ausztria legna-
gyobb magaslati nordic walking 
pályarendszere. Ellátogattak egy 
látnivalókban gazdag természet-
védelmi területre, a Riedingtal 
Naturparkba, melyet számtalan 
kisebb-nagyobb tó tarkít. A hét-
vége folyamán a túrázók kaptak 
hideget-meleget, ugyanis érkezé-
sük első éjjelén behavazott. Pokó 
Andrea egyesületi elnök mesélt 
külföldi útjukról: 

– A gleccser vájta vad szakadé-
kok, magasba nyúló csúcsok, tiszta 
hegyi tavak és a régi időket idéző, 
hagyományosan művelt hegyi lege-
lők felejthetetlen élményt nyújtott 
számunkra.  Bepillantást nyertünk 
egy igazi alpesi farm, Alm életébe 
is, közvetlen közelről kísérhettük 
figyelemmel a háziak életét, vége-
zetül igazi tejet, friss házi sajtot és 
túrót uzsonnázhattunk! Fogyaszt-
hattunk a völgyben vadon termő 
málnából, szamócából és áfonyá-
ból is. Persze nem csak a finomsá-
gok miatt jöttünk, a park számos 
túraútvonalat kínált számunkra kü-
lönböző nehézségi fokkal, minden 
korosztály számára. 

BalÁzs

a csoport állása
  1. Bad Boys 10  8  2  0    26
  2. Flamengó  9   6  1  2    19
  3. Ősi  9   5  2  2    17
  4. Siroccó  8   5  2  1    17
  5. AS Coma  8   4  3  1    15
  6. Black Horses 10  3  1  6    10
  7. Légió FC  9   2  1  6     7
  8. Eldorádó 11  2  1  8     7
  9. Piranha  7   2  0  5     6
10. JÁÉV SE  9   1  1  7     4

B csoport állása
1. Black City   9  7  0  2    21
2. Klímablak 10  5  2  3    17
3. Scholl   6  4  1  1    13
4. Balogh 2000   4  4  0  0    12
5. Blue Angels   8  4  0  4    12
6. Andreotti   9  4  0  5    12
7. Satelit  10 3  1  6    10
8. Futsal Team  10 2  0  8     6
9. San Siró   6  1  0  5     3

Kispályás labdarúgó-bajnokság

Kosárlabda
Fejér megyei férfi kosárlabda-bajnokság: Várpalota KC–sárbogárd KC   
84:79 (21:19, 25:19, 21:27, 17:14). A legjobb dobók: Molnár 28/12, 
Bacsárdi 15, Bátor 12, Fodor G. 10. A múlt hétre kisorsolt Várpalota-
Fehérvár KC U18 találkozó elmaradt.



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

FOLYAMATOS
         AKCIÓKKAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

Minden laminált padlónkhoz ajándék szegélyléc és alátétfólia.

A felújított Bakony ABC megújult 
környezetben várja a kedves vásárlókat!

Az árak az Erdõdy ABC-re is érvényesek. (csütörtöktõl vasárnapig, 27–30-ig)

BAKONY ABC
8100 Várpalota, Bakony u. 8. 06-88/575-720

Nyitva tartás: 
H–P: 6.00–19.00, Sz: 6.00–12, V: 7.00–12.00

ERDÕDY ABC
8100 Várpalota, Erdõdy u. 31. 06-88/592-101

Nyitva tartás: 
H–P: 6.00–19.00, Sz: 6.00–12, V: 6.30–11.00

Eh. csirkecomb 
farrésszel

Bátor kenyér 
75 dkg

1334,-/kg 1160,-/kg 258,-/lit. 30,-/lit.

Eh. csirkemell 
csontos

Tchibo kávé 250 g

Eh. csirkeszárny

Steffl sör 
dobozos 0,5 lit.

Zsemle  

Family cola, 
narancs 
2 lit.

régi ár 709,-

új ár 450,-/kg
régi ár 1065,-

új ár 890,-/kg
régi ár 515,-

új ár 450,-/kg
régi ár 20,-

új ár 10,-/db

régi ár 120,-

új ár 100,-/db
régi ár 449,-

új ár 290-/db
régi ár 209,-

új ár 129,-/db
régi ár 79,-

új ár 60,-/db


