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Tapolca hírét a világban sokan sok-
féleképpen viszik. December 1-jén a
város környékén termett borok "vál-
lalták" a hírvivõ szerepét. A Bor örök,
örökségünk a bor címû program
záróakkordjaként a bécsi, 100 éves
fennállását ünneplõ Don Bosco

Salesianum kollégiumban megren-
dezett - kóstolással egybekötött - bor-
kiállítás újabb barátokat szerzett a
városnak.

/Folytatás a 3. oldalon Bécsben a
Tapolca-környéki borok címmel./

Császár László alpolgármester megnyitójában a bor különleges kap-
csolatteremtõ képességeirõl is szólt.

Közel 27 millió forintos
beruházással elkészült Ta-
polca-Diszel új Egészség-
háza. Dr. Bujdosó László
miniszteri biztos, Veszp-
rém megye tiszti fõorvosa
az impozáns, korszerûen
felszerelt intézmény létre-
jöttét a XXI. századi ma-
gyar egészségügy ritka,
szép pillanatának nevezte. 

/Folytatás a 3. oldalon
Alapfeladat a megelõzés
címmel. /

A Szociális Munka
Napja alkalmából ren-
dezett városi ünnepségen
Horváthné Szalay Gyöngyi
alpolgármester asszony kö-
szöntötte mindazokat, akik
hivatásul a rászorultak se-
gítését vállalták.

/Folytatás a 3. oldalon
Ünnepeljük Õket is! cím-
mel./
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Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új évet 
kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Fotó: Sulyok Ferenc

MEGHÍVÓ
Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2003. december 22-én 17 órára a Hõsök terén feldíszített fenyõfához a

MINDENKI KARÁCSONYA címû rendezvényre.
Mindenkit szeretettel várunk!

Palackba zárt hírnév

A gondoskodás szolgálatában

Az egészségügy ritka pillanata

Karácsony elõtt
Elérkezett az év utolsó hónapja a maga

jellegzetes hangulatával.
Az ünnepre való készülõdés jegyében

városunkban ismét kigyúltak az esti
fények, hirdetve a várakozás, az eljövetel
örömteli pillanatait.

Krisztus születése a létezés egyszerû
örömeire is ráirányítja a figyelmünket.
Pozitív életérzésünkhöz, jövõképünkhöz
azonban otthon kell. Otthonunk pedig ott
van, ahol a családunk, a barátaink, ahol
a másokért élés felelõssége, az önzetlen
szolgálat átsüt a mindennapok harcain.
Ahol az együvétartozás, a szeretet
létezési forma.

Az advent idõszaka a számvetés ideje
is. Köszönöm a város polgárainak, hogy
2003-ban is támogatták munkánkat, hogy
segítettek bennünket abban, hogy
Tapolca  tovább szépülhetett, még ottho-
nosabbá, még barátságosabbá válhatott.
A jövõ év is sok feladatot tartogat szá-
munkra. Bízom benne, hogy az Önök
közremûködésével 2004-ben is meg tud-
juk teremteni azokat az arányokat és
egyensúlyokat, amelyek városunk fejlõ-
désének zálogai, amelyek hozzájárulnak
az itt élõ és az ide kötõdõ emberek
boldogulásához is. 

Kívánom, hogy legyen élõ hitünk
önmagunkban, a munkánk igazában, jó
reményünk a jövõben, okos és felelõs-
ségteljes szeretetünk életünk irányí-
tásában. 

Képviselõtársaim és a magam nevében
kívánok Mindannyiuknak áldott, békés,
szeretetteljes karácsonyt és egészségben
gazdag, reményteli új évet.

Ács János
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A Turisztikai Panorámában megjelent
a Gyógyturizmus számokban címû cikk
arról ír, hogy 46 szálloda közül a Hotel
Pelion a 27. helyen van.

Bár január az év végi számvetés, a vissza-
tekintés ideje, mégis érdemes az elmúlt év
legfontosabb beruházásainak, fejleszté-
seinek alakulását összegezni most is. 2003
júliusában átadásra került a magántõkébõl
és a Széchenyi-terv segítségével épült
Hotel Pelion. A közelmúltban találkoztam
egy mértékadó turisztikai szaklappal, a
Turisztikai Panorámával. A benne megje-
lent Gyógyturizmus számokban címû cikk
arról ír, hogy 46 szálloda közül a Hotel
Pelion a 27. helyen van. Ez mindenképpen
figyelemreméltó egy alig fél éve mûködõ
szálloda esetében. Bízunk benne, hogy az
elkövetkezendõ években még több vendég
fogja meglátogatni városunkat, és veszi
igénybe a gyógyturizmus és Tapolca egyéb
szolgáltatásait.

A legjelentõsebb önkormányzati
beruházás a Városi Rendezvény-
csarnok volt.

- 2003 májusában egy csodálatos városi
ünnepség keretén belül adta át Orbán Viktor
volt miniszterelnök Tapolca polgárainak a
Városi Rendezvénycsarnokot. Az ünnepség
napján sportversenyek, színes programok
várták az érdeklõdõket. Ekkor nyílt meg a
Csermák József emlékkiállítás is. 

Számos család már a karácsonyi
ünnepeket is az új lakóházában fogja
tölteni.

- Fontos, lakosságot érintõ beruházás volt a
Gazdasági Minisztérium Széchenyi-terv
pályázatának támogatásával a város keleti
részében kialakított 24 lakótelek. Bennün-
ket is meglepett, hogy az értékesítést
követõen ilyen gyorsan sikerült a lakók egy
részének az építkezést befejeznie.
Tudomásom szerint számos család már a
karácsonyi ünnepeket is az új lakóházában
fogja tölteni.
- Elhárulni látszik az akadály az újabb,
közel 140 lakótelek kialakítása elõl, Diszel
és az új köztemetõ között. Megtörtént a
földterület mûvelés alóli kivonása, bel-
területbe vonása.
- Az egészségügy területén több beruházás
is történt. A Városi Rendelõ számára egy
ultrahang-mûszert vásároltunk több, mint
20 millió forint összegben. Sajnálatos
módon a környezõ települések önkor-
mányzatai igen kevés támogatást nyújtottak
ehhez. 

Kérünk minden Tapolcai Polgárt, hogy
kapcsolataival, a saját eszközeivel
tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a Tavasbarlang 2004-tõl a városé
lehessen!

- Az igen rövid értékelés mellett egy na-
gyon fontos városi célról kell még szót
ejtenem. Ez a Tavasbarlang üzemeltetési
jogának megszerzése. Tapolca Város
Képviselõ-testülete már kifejezte akaratát, a
legmagasabb szinten kezdeményeztük
ennek megvalósítását. 2004-ben lejár a
Bakonyi Bauxitbánya Kft. üzemeltetési
szerzõdése. Itt az egyedi birtokosa,
üzemeltetõje ennek a turisztikai

látványosságnak csak Tapolca Város Ön-
kormányzata lehet, mert annak idején a
feltárás, a turisztikai látogathatóság
megteremtése az akkori városvezetés
akaratával, a városi polgárok összefogásá-
val és a város pénzén készült el. Méltó
jogutódja ennek a törekvésnek a mai
Tapolca Képviselõ-testülete. Minden olyan
feltételt tud vállalni és biztosítani a város,
amely ennek, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park kezelésében lévõ barlangnak a
tudományos kutatásához, feltárásához
szükséges. Akár úgy is, hogy szakembert
alkalmaz. Kérünk minden Tapolcai Polgárt,
hogy kapcsolataival, a saját eszközeivel
tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a Tavasbarlang 2004-tõl a városé
lehessen! 

Újabb köztéri szobrokkal gazdagodik a
város.

- A 2004-es terveinkrõl szólva szeretném
elmondani, hogy apró lépésekben, de sor
kerül majd a Fõ tér és a Deák Ferenc utca
gyalogos elsõbbségi zónává, sétáló utcával
történõ átalakítására. Ehhez tovább kíván-
juk folytatni a Batsányi utca végében lévõ
parkoló építését. Nem mondhatunk le arról
sem, hogy a Május 1. utca és a strand közöt-
ti járda kiépülhessen. A 2004-es meg-
valósítások között az elsõk között szerepel
ez. Megvalósul majd a Tapolca-Diszel
közötti kerékpárút kiépítése is. Elsõ ütem-
ben ez az új köztemetõig készül el, mint a
balatoni kerékpárút része.
- Nagyon fontos célnak tekintjük, hogy
újabb köztéri szobrokkal gyarapodjék a
város 2004-ben. Mindenképpen el kell
helyezni a Marton László szobrászmûvész
által alkotott 4 évszak szoborcsoportot, és
méltó helyet kell találni a  Trianon-emlék-
mû felállításának is. 

Értesítjük a fizetõ parkolókat igénybe
venni szándékozókat, hogy a 2004 évre
szóló  havi és tárgyévi bérletek értékesítését
2003. december 15-tõl VÁLTOZATLAN
ÁRON  kezdjük meg.

Tapolca Város Önkormányzata által
meghatározott bérletárak. Havi bérlet össz-
parkolóra (piros) 2500 Ft/hó + 600 Ft bérlet
kiállítási díj  Havi bérlet zöldövezeti
parkolókra 1500 Ft/hó + 600 Ft bérlet kiál-
lítási díj. 

Tárgyéves bérlet ára a tapolcai állandó
lakhellyel rendelkezõ, magántulajdonban
lévõ,  súlyadót Tapolcán fizetõ állampol-
gároknak ZÖLD övezetre vonatkozóan. (1
bérlet 2  rendszámra adható ki,
ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS BE-
SZERZÉSE  SZÜKSÉGES) 2500 Ft/tár-
gyév + 600 Ft bérlet kiállítási díj.

Az egyéb kategóriába tartozók számára
(PIROS) tárgyévi összparkolós bérlet ára (1
bérlet 2  rendszámra adható ki) 25.000
Ft/tárgyév + 600 Ft bérlet kiállítási díj.

Tárgyéves bérlet ára zöld övezetre a
tapolcai vállalkozóknak, akik a súlyadót is

Tapolcán  fizetik (1 bérlet 2 rendszámra
adható ki, ÖNKORMÁNYZATI
IGAZOLÁS  BESZERZÉSE SZÜKSÉ-
GES) 15.000 Ft/tárgyév + 600 Ft bérlet kiál-
lítási díj.

Felhívjuk a díjmentes (SÁRGA) bérlet
használatára jogosultak figyelmét, hogy
ezen  bérleteket is meg kell újítani. 1 bérlet
2 rendszámra adható ki, ÖNKOR-
MÁNYZATI  IGAZOLÁS BESZERZÉSE
SZÜKSÉGES. Ezen bérlet kiállítási díja:
600 Ft

Bérletet csak az "A" díjosztályú jár-
mûvekre válthatóak.

A 2003. december 31.-ig érvényes bér-
letek 2004 január 10.-ig használhatóak pót-

díj nélkül. A feltüntetett díjak 25% ÁFÁ-t is
tartalmazzák.

Kérjük a gépkocsitulajdonosokat, hogy
bérletet, jegyet, mozgássérült  igazolványt,
egyéb parkolásra jogosító okmányt a
SZÉLVÉDÕ MÖGÖTT ELLENÕRIZ-
HETÕEN SZÍVESKEDJENEK ELHE-
LYEZNI, mert ennek hiányában  pótlólagos
bemutatási díjat kell fizetni akkor is, ha
érvényes okmánnyal rendelkezik! 300 Ft/
eset. 

Boldog karácsonyt és eredményekben
gazdag új évet, valamint további jó
együttmûködést kíván a tapolcai
Városgazdálkodási Kft.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tervek - teljesítések - célok - feladatok
Ács János polgármester tájékoztatója a várost érintõ kérdésekrõl

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

Lasztovicza Jenõ 
Tapolca, Hõsök tere 15. 
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-
12 óráig és a külön meghirdetett idõpon-
tokban.

Fogadóórák:
Ács János polgármester

Minden hónap elsõ hétfõ: 13-16 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolg. mester
Minden hónap harmadik hétfõ: 13-16-ig. 

Császár László alpolgármester
Minden hónap második hétfõ: 13-16-ig.

Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164

A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Tel.:
321-721, 510-444, 511-150, 510-443

Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal “A”
épület I. emelet 13. sz. iroda

Önkormányzati fõtanácsadó:
Parapatics Tamás 510-125; 510-126

Polgármesteri referens:
Dr. Kancsal Károlyné 510-120

Önkormányzati irodavezetõ:
Lukács Ágnes 511-162

Pénzügyi irodavezetõ: 
Schönherrné Pokó Ildikó 511-161

Adócsoport vezetõ:
Dénes Emil 511-159

Vagyongazdálkodási és Mûszaki iro-
davezetõ: Hársfalvi József 511-154

Építéshatósági csoportvezetõ:
Ihász József 511-155

Általános Igazgatási irodavezetõ:
Décseyné Raposa Mária 511-153

Hatósági csoportvezetõ:
Szakács Judit 511-151

Okmányirodai csoportvezetõ:
Ughy Jenõné 321-721

Anyakönyvezetõ: 511-152
Gyámhivatal vezetõ:

Mátyás Endréné 511-158
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

irodavezetõ:
Udvariné Horváth Anna 511-157

Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Szikszai János
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-
14-ig

Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. 
Tel./Fax: 510-740; 510-741

Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely

Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744

Falugazdász: Szabó Jenõ 8300
Tapolca, Kossuth u. 2.  Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: Szerda: 7.30-9.00, 13.30-
15.30

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352

Parkolási tudnivalók
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KRÓNIKA

AKTUÁLIS

Tapolca Város Képviselõ-testülete
december 8-án a Városi Mûvelõdési
Központban, december 9-én pedig
Diszelben, a Csobánc Kultúrházban tar-
tott közmeghallgatást, amelynek fõ témá-
ja a szennyvízcsatorna-építés és a hul-
ladék-gazdálkodás volt.

A becsült költség egy rácsatlakozó
lakóingatlan esetében cca 160.000 Ft.  

Ács János polgármester a tapolcai
közmeghallgatáson térképekkel és ada-
tokkal illusztrált ismertetõjében szólt arról,
hogy a becsült költség egy rácsatlakozó
lakóingatlan esetében cca 160.000 Ft, de
erre vízközmû-társulat megléte esetén ked-
vezményes hitel kérhetõ.

Területileg és mûszaki szempontok
szerint 4 ütemre tagolható a csatornafej-
lesztés végrehajtása Tapolcán.

I. ütem: Kertvárosi I. ütem a tervezett
megvalósítás 2004-2006; II. ütem:
Kertvárosi II ütem és a Déli-városrészi
utcák 2004-2006; III. ütem: Tapolca III.
ütem (a település összes utcája, ahol nincs
csatornahálózat). Tervezett megvalósítás:
2005-2006. IV ütem: Tapolca-Diszel
településrész szennyvíz-elvezetése. Terve-
zett megvalósítás: 2005-2006.

A közmeghallgatás másik napirendi
pontja az Észak-Balatoni térségtelepülési
szilárd hulladékkezelési rendszer, az ISPA
projekt jelenlegi állapotáról szóló tájékoz-
tatás  volt. Miután a szentgáliak igennel
szavaztak a regionális hulladéklerakó
építésére,  így 2006-ra elkészülhet a 175
település  részvételével létrehozandó, 6,5
milliárd Ft  költségû projekt.

A Városi Rendezvénycsarnok
mûködésérõl pozitív a környék
lakosságának visszajelzése.

A polgármesteri tájékoztató után Kiss
Nándor a városban már mûködõ szelektív
hulladékgyûjtõ szigetekrõl, az ott tapasztal-
takról szólt. Egy Úttörõ utcai lakos - di-
csérve az utcák takarításához beállított,
söprûvel felszerelt gépet- hozzászólásában
köszönte meg, hogy az az utca, amelyben
lakik, még soha nem volt olyan tiszta, mint
azóta. A Sümegi úti tömbházak egyik közös
képviselõje annak adott hangot, hogy a
Városi Rendezvénycsarnok körül lakók az
építés során attól tartottak, hogy nemcsak a
szórakozás, a kikapcsolódás helyszíne lesz
majd az intézmény, de a randalírozás, az ott
élõk nyugalmának a megzavarásáé is. De
már az átadás után pozitív tapasztalatok bir-
tokába jutottak. A Rendezvénycsarnok
vezetõje egy "bejárásra" hívta meg õket,
ismertette a programot, a várható ren-
dezvényeket. A békés egymás mellett élés
azóta is tart, tehát nem volt okuk arra, hogy
elõre aggódjanak.

Az iparosított technológiával épült
lakóépületek energiatakarékos felújításának
lehetõségeirõl szóló lakossági kérdésre
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanács-
adó válaszolt. A Belügyminisztérium 2003
-áprilisában és júniusában pályázatokat
hirdetett a részleges, illetve teljes felújítás
támogatására. A pályázatok befogadása
2003. október 31-ével lezárult, eredmény-
hirdetés még nem történt. Az érdeklõdés a
szigorú feltételek miatt nem volt jelentõs. A
pályázat benyújtásához többek között szük-
séges volt: jogerõs építési engedély, rész-
letes költségvetés, hõtechnikai számítások,

a társasházi közgyûlési határozattal biztosí-
tott saját erõ, 1/3 rész  részleges felújítás 1/4
rész teljes  felépítés esetén, kihirdetett
önkormányzati  rendeletek a pályázati
feltételekrõl, a biztosított forrásokról.

Kizárólag az jelenthet megoldást -
feltéve, ha a pályázati kiírás lehetõvé
teszi -, ha a tulajdonosok az állami
támogatás elnyeréséhez az önkor-
mányzati forrást átvállalják hitel
felvételével, vagy egyéb megoldással.

Egy jellemzõ tapolcai társasház, egy Y
ház esetében a részleges felújításnak (pl.
nyílászárók cseréje, hõszigetelés,
tetõszigetelés) lakásonként a legfeljebb
400.000 Ft összegû állami támogatás el-
nyerésére a tulajdonosoknak és az önkor-
mányzatnak szintén 400.000 - 400.000 Ft
összegû kötelezettséget kellene vállalnia
lakásonként. Teljes felújítás esetén a laká-
sonként elnyerhetõ 1.500.000 Ft összegû
állami támogatás esetén minimálisan ezt a
mértéket kellene hozzáadni a lakónak
illetve  az önkormányzatnak. 100 lakás
esetében az  önkormányzatnak 40 millió
illetve 75 millió Ft összegû forrást kellene
biztosítania.  Természetszerûleg azonban
nemcsak 100  lakásra, hanem valamennyi
iparosított technológiával épült lakóházra
kellene ez. Erre azonban   a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben  nincs lehetõség. 

Kizárólag az jelenthet  megoldást -
feltéve, ha a pályázati kiírás  lehetõvé teszi
-, ha a tulajdonosok az állami  támogatás
elnyeréséhez az önkormányzati  forrást
átvállalják hitel felvételével, vagy egyéb
megoldással. 

A Tapolca-Diszel háziorvosi körzet új
orvosi rendelõjének november 25-ei
átadására érkezett vendégeket Bakos
György, a településrész önkormányzati
képviselõje köszöntötte, hangsúlyozva,
hogy minden település életében vannak
olyan események, amelyek meghatároz-
zák az ott lakó közösségek életét,
életvitelét. Ilyen esemény a városrész, de
a város életében is ez a mai - mondta -,
majd köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik közremûködtek abban, hogy a szi-
gorú elõírásoknak minden tekintetben
megfelelõ Egészségház felépülhetett
Diszelben.

Dr. Bujdosó László, a XXI. századi
magyar egészségügy ritka, szép pillanatá-
nak nevezte az átadást. - Az egészségügy a
társadalom értékítéletében még mindig
nincs a helyén, mivel nem termelõ ágazat,
de minden ilyen alkalom megerõsíti az
embert abban a hitben, hogy egyre többen
ismerik fel az egészségügy jelentõségét, és
a háziorvosok feladatainak újragondo-
lásakor annak a szemléletnek kell majd
megerõsödnie, hogy az alapellátás leg-
fontosabb feladata a megelõzés. A védõnõ
már eddig is a megelõzés szakembere volt,
de családgondozási feladatokkal is bõvülni
fog a szerepe.

Ács János polgármester köszönetét
fejezte ki a kivitelezõknek, a településrész
minden polgárának és képviselõtársainak,
akik megértették, hogy ennek a város-

résznek szüksége van az új orvosi ren-
delõre, majd a nemzetiszínû szalag
átvágásával jelképesen is átadta az
Egészségházat Piedl Endre háziorvosnak. -
Az életemet jelenti ez a rendelõ - mondja
örömmel a doktor úr. - Tényleg európai
szintû, minden szempontnak megfelel 10 év
múlva is. Minden olyan vizsgálatot el
tudunk végezni, amelyet az alapellátásnak
el kell végeznie: EKG-vizsgálatot,
fizikoterápiás kezeléseket. Számítógépes
rendszeren alapul minden. Nagyon jó kol-
légáim vannak. Így nemcsak a szép és a
nagyon jól felszerelt rendelõre lehetek
büszke, de rájuk is. 

- Nagyon vártunk arra a pillanatra, hogy
a tanácsadó is méltó helyére kerüljön -
mondja Földi Lászlóné, védõnõ. - Azért is
örülök ennek, mert hál' Istennek
megemelkedett a születéseink száma is.
Volt olyan év, hogy 2-3 újszülöttünk volt
csak, most pedig már 7-nél tartunk, és még
3 várható ebben az évben.

- 28 éve dolgozom a körzetben - veszi át
a szót Bakos Györgyné Erzsike. - Nagyon jó
a betegekkel a kapcsolatunk és most az
örömünk azzal lett teljes, hogy egy ilyen
szép, tágas épületben végezhetjük a
munkánkat.

- Nagyon jó, hogy felépült ez az orvosi
rendelõ, szükség is van rá - Jokesz
Mártonné szerint, mint mondja, a férje is itt
lenne az ünnepségen, de - sajnos - otthon
fekszik betegen. (nt)

A karácsony közeledtére ünnepbe
öltözött Bécsben szeretettel fogadták azt
a kis tapolcai küldöttséget, amely a Bor
örök, örökségünk a bor címû program
záró akkordjaként kiállítási lehetõséget
kapott a 100 éves fennállását ünneplõ
Don Bosco Salesianum kollégiumban.

A kiállítás megvalósításában oroszlán-
részt vállalt a Bécsben egyetemista tapolcai
ikerpár: Szabados Viktor és Gábor, sõt
Viktor értõ kalauzolásával városnézõ sétát
is tehettek a valcer fõvárosában a tapolca-
iak.  Császár László alpolgármester meg-
nyitójában Tapolcáról, a Tapolcát
körülölelõ, vulkanikus eredetû hegyekrõl
szólva elmondta, hogy a talaj, a napfény és
az értõ emberi kéz együttese adja azt a
kitûnõ zamatú bort, amit most Bécsbe is
elhoztak. A borokat Tóth János Zoltán
mutatta be a szép számú közönségnek.

Pater Karl Bleitreu, a kollégium igazgatója
elismerõ szavakkal nyilatkozott az ott lakó
magyar fiatalokról, a magyar borokról,
majd azt ígérte, hogy nyáron többedmagá-
val ellátogat Tapolcára.

- Az ízlésem szerint valók azok a férfias,
savas borok, amelyeket itt kínáltak - mond-
ta. - Mindenképpen népszerûsíteni fogom.
Eddig is tudtam, hogy kellemes, kedves
emberek a magyarok, de most még inkább
megerõsödtem ebben a hitemben. Jövõre
kirándulást is tervezünk Tapolcára.

- Beszélgettem a fiatalokkal, és nagyon
örülök annak, hogy ízlenek nekik a boraink
- mondja Sólyom Károly, aki a Vinum
Vulcanum Borlovagrend tagjaként vett
részt a kiállításon. - Nagyon érdekelte õket
az a vidék, ahol ezek a borok teremnek.
Szívesen látjuk az egyetemistákat is nálunk. 

NHE

Ünnepeljük Õket is!
- A ma ünnepeltek soha nincsenek reflektorfényben, csendben és felelõsségtelje-

sen végzik munkájukat- mondta Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester asszony
a szociális munkások tiszteletére rendezett városi ünnepségen november 27-én. - A
mai napot hagyományteremtõ szándék is vezeti, azaz az elkövetkezendõ években
köszönteni fogja a város mindazokat, akik az elesettek megsegítéséért tevékenyked-
nek. Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ a szociális munka jelentõségét
hangsúlyozva kívánt minden jelenlévõnek erõt és egészséget a munkájához. A
Batsányi János Általános Iskola tanulói - Legeza Magdolna tanárnõ vezetésével -
szép, már karácsonyt idézõ mûsorral lepték meg az ünnepelteket. 

Marad a Tapolcai
Kiképzõ Központ

Ács János polgármester részt vett
azon  a Honvédelmi Bizottsági ülésen,
amelyen a Tapolcai Kiképzõ Központ
sorsáról is döntöttek.

- Keleti György, az Országgyûlés
Honvédelmi Bizottságának elnöke
lehetõséget biztosított arra hogy a hon-
védség vezérkari fõnökeinek és a szakem-
bereknek a társaságában Szabadszállás,
Szombathely és Tapolca polgármestere
részt vehessen azon a tanácskozáson,
amelynek egyetlen napirendi pontja, a
kiképzõ központok jövõje volt.

Szenes Zoltán altábornagy, a Magyar
Honvédség, vezérkari fõnöke  megerõ-
sítette, hogy a tervek szerint a  Tapolcai
Kiképzõ Központ megmarad.  Megtartása
mellett szakmai okok döntöttek. A fenn-
tartói költség, a kiképzés  feltételeinek
biztosítása, a földrajzi elhelyezkedés, a
lõterek, gyakorlóterek közelsége is a
tapolcai mellett döntöttek. Itt  lesz a
szerzõdéses állomány fõ kiképzõ  bázisa,
és az állománytáblában is  fejlesztés fog
történni. A létszámbõvítéseken kívül -
mondta az altábornagy - lakásépítések és
egyéb fejlesztések  is várhatók. Ezek érin-
teni fogják a  városban mûködõ beszál-
lítókat,  és  megnõ majd a vásárlóerõ is.

A másik két település polgármestere is
keményen harcolt azért, hogy a  tele-
pülésükön élõ több száz katonacsalád  és
a hozzá kiépült infrastruktúra ott  marad-
hasson. Kívánom Szombathelynek  és
Szabadszállásnak, ha nem is  kiképzõ-
központként, de megfelelõ katonai objek-
tumokként a bázisok megmaradjanak,
esetleg más, katonai jellegû feladatokat
kapjanak majd.

KözmeghalIgatás

Alapfeladat a megelõzés

Bécsben a Tapolca-környéki borok



A közoktatási törvény
módosítása lehetõvé teszi, hogy
2004. szeptember 1-jétõl öt
évfolyamos gimnáziumi és szak-
középiskolai osztályok indul-
janak. Ezekben az osztályokban
a képzés a 9. évfolyamon
kezdõdik, és a 13. évfolyamon
fejezõdik be. Intézményenként
egy ilyen osztály indítható. A
Batsányi János Gimnázium és
Szakképzõ Iskolában 2004 szep-
temberétõl - e képzés keretén
belül -  nyelvi elõkészítõ év-
folyam lesz. Varga Tibornét, az
intézmény  vezetõjét arra kér-
tük, hogy a képzés személyi és tárgyi
feltételérõl, a tanulók lehetõségeirõl
tájékoztassa lapunk olvasóit. 

- Ez után a képzés után 60%-kal maga-
sabb normatíva igényelhetõ, de a kedvezõ
finanszírozás természetesen csak az elsõ
évre jár, hiszen, ahogy maga a törvény is
fogalmaz, nyelvi elõkészítõ képzésrõl van
szó. Azokat a tanulókat kívánjuk ebben a
képzési rendszerben nyelvvizsga közelébe
juttatni, akiknek az eddigi négy éves rend-
szerben nem volt komoly esélyük arra,
hogy megszerezzék. A nyelvvizsga szük-
ségessége pedig megkerülhetetlen és el-
kerülhetetlen, hiszen a diplomához jutás
alapfeltétele. A magasabb nyelvi óraszám -
heti 11 óra - mindenképpen növelni fogja az
esélyeket.

- Milyenek az új képzés személyi feltételei
az iskolában?

- Ragyogó személyi feltételekkel ren-
delkezünk. A nyelvi órákat egyetemi
végzettségû pedagógusok látják el, illetve a
két fõiskolai végzettségû közül az egyik

most szeptemberben kezdte meg az egyete-
mi kiegészítõ képzést.

- Készült-e már elõzetes felmérés arról,
hogy milyen lesz az öt évfolyamos képzés
fogadtatása a városban és a környezõ
településeken?

- Igen. Sõt, azt is mondhatnám, ha mi
magunk nem mozdultunk volna a képzésre,
akkor is annak átgondolására késztettek

volna bennünket az általános
iskolák. Szeptember óta folya-
matosan kapjuk a jelzéseket arra
vonatkozóan, hogy a szülõk igé-
nyelnék ezt a lehetõséget.
Hirdetjük még a 15 fõs angol
nyelvi csoport és 15 fõs német
csoport indítását is. Remélem,
hogy jó eredményekkel és min-
denképpen magas jelentkezéssel
kell számolnunk ezen az ágon is,
hiszen az emelt szintû osz-
tályainkban nagyon magas jelent-
kezéseket regisztrálunk évrõl-
évre. Ez azt is jelzi, hogy a
mostani 9. évfolyamon  36 fõs

osztályaink mûködnek. Ez az eredmény
pedig - a folyamatos gyermeklétszám
csökkenése ellenére - figyelemreméltó.
Úgy gondolom, hogy a minõséget ígérõ és
a minõséget garantáló középiskoláknak ige-
nis van jövõje.         

N. Horváth Erzsébet

Tapolca Város Önkormányzata, a
Vöröskereszt helyi szervezete, a Diszeli
Sportegyesület, és a Szász Márton ÁMK
szervezésében tartottak karácsonyi
ünnepi mûsort az idõseknek december
13-án a diszeli Csobánc Kultúrházban.

A rendezvényt Bakos György, Tapolca-
Diszel önkormányzati képviselõje nyitotta
meg, majd a tanulók adtak bensõséges
karácsonyi mûsort. 

Szabó György református lelkész köszön-
tõjében hangsúlyozta az advent és a közel-
gõ karácsony fontosságát, a lélek nyu-

galmát, valamint a szeretet rendkívüli
szerepét. 

A szavak után a zene kapta a fõszerepet:
népdalcsokrokat hallhattak az ünnepség
résztvevõi a Csobánc Népdalkör elõ-
adásában, majd Tóth Józsefné érintette meg
a hallgatóságot két általa kiválasztott vers
felolvasásával és szívhez szóló szavaival.

Végezetül az egybegyûltek fogyaszthat-
tak a bõséges kínálatból, majd kötetlen
beszélgetés vette kezdetét. 

Dancs István
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Meghívó
"Jót adni jó "

Az Életértékek alapítvány 2004. január
16-án jótékonysági bált szervez a
határon túli magyar gyermekek és a
magyarországi rászoruló fiatalok javára.
Szeretettel meghívjuk Önt és barátait
rendezvényünkre.
A bál helye: Városi Mûvelõdési Központ
/Volt MMTK épülete, Fehérház/ Tapolca,
Kisfaludy u.3. A báli belépõ ára: 2500
Ft, mely a vacsora árát is tartalmazza.
A jegyárusítás helyszínei: Persona
Divat, Régi Postaudvar; Kölcsey
Nyomda, Batsányi utca; Photo-Phorst,
Deák Ferenc u. Nyitótánccal, élõzenével,
meglepetésekkel várjuk vendégeinket. 

Életértékek alapítvány

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Árvai Gábor Tamás és Tóth Ildikó Mária   gyermeke: Zsombor Gábor
Czanka László és Szarka Ibolya gyermeke: Kristóf
Farkas Sándor Árpád és Iker Adrienn gyermeke: Virág
Kálóczi Dezsõ és Giczi Natasa gyermeke: Vanda
Mátyás Péter és Szokoli Adrienn gyermeke: Mátyás Donát
Mayer József és Kiss Gabriella gyermeke: Gabriella
Molnár József és Szabó Rita gyermeke: Áron
Nyiscsák István és Szilágyi Viktória gyermeke: Márk
Simon Richárd és Forgó Krisztina gyermeke: Barnabás
Takács Róbert és Orbán Renáta gyermeke: Rebeka
Vass Zoltán és Szili Andrea gyermeke: Vivien Cintia

Gratulálunk!

Bánhegyi István és Szép Judit
Zavacki Tamás és Fehér Éva

Anikó
Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

december 06. 1963                     40 éve
Emléktáblát helyeztek el Linzben
Batsányi János egykori lakóházán.

decembeer 09. 1923 80 éve
A tapolcai nagyharang szentelése

december 12. 1913 90 éve
E napon született Kaposváron Csík
Ferenc orvos, úszó olimpiai bajnok, aki
sokat sportolt Tapolca színeiben.

december 20. 1883   120 éve
"Balaton" címmel Tapolca, Sümeg és
Balatonfüred vidékének helyiérdekû heti-
lapja indul.

A Városi Könyvtár archívumából

Táncház a moziban
Szomjas György Vagabond címû játék-

filmje megelevenedett a tapolcai moziban.
Mikor a nézõtéren újra kigyúltak a fények,
kiderült, hogy a vetítés végét jelzõ fõcím
aláfestõ zenéjét négy cigány fiú már élõben
játssza. Aztán a fõszereplõ is megjelent a
vetítõvászon elõtt, és ugyanolyan fergeteges
legényest járt, amilyet szerepében, s amilyet
még mindig kevesen -, de mind a film, mind
a bemutatót követõ események tanúsága
szerint egyre többen - tudnak. 

A kivonuló közönséget az elõtérben is
zenészek fogadták, és hamarosan igazi
táncházi hangulat vette körül. Maga a film
a zenéjénél kevésbé pergõ kerettörténettel
vezeti be nézõit a táncházak immár jel-
legzetesen nagyvárosi világába, de híven
mutatja be azt a közeget, amelyben a föld-
rajzi vagy erkölcsi határainkon túlról
érkezõ, lábuk alól bármilyen okból talajt
vesztett, magyar fiatalok a saját kultú-
rájukra ismerhetnek. 

Jó szándékú és elgondolkoztató film
Szomjas Györgyé. Csak kívánhatjuk, hogy
általa ez a magyarságunkat sodró erõvel
kifejezõ népzene olyanokat is magával
ragadjon, akik kizárólag angolszász zenei
tömegcikket fogyasztanak, vagy legjobb
esetben az ír népzenével ismerkednek.
Ahogy a rendezõ Tapolcán hangoztatta: ez a
magyar táncházi zene igazi "hungarikum":
olyan magyar csemege, amivel Európát és
az egész világot gazdagíthatjuk. 

Somogyi György

- Tapolca, Balaton utcában B. Gy. helyi
lakos családi veszekedés után örjöngött ill.
kiabált a lakásban. A kiérkezõ ügyeletes
orvos az állapota miatt B. Gy-t a Sümegi
Kórház Pszichiátirai Osztályára utalta. A
mentõsök a szállításhoz karhatalmi segít-
séget igényeltek a rendõrségtõl. 
- Ismeretlen tettes Tapolca, Arany János
utcában parkoló Lada személygépkocsi bal

elsõ ajtaját kinyitotta, és a kocsiból 1 db
JVC márkájú rádiósmagnót tulajdonított el.
Az okozott kár: 60.000 Ft.
- Ismeretlen tettes Tapolca, József Attila
utcában parkoló tehergépkocsi jobb oldali
ablakát betörve, onnan iratokat, valamint
90.000 Ft készpénzt tulajdonított el. Lopási
kár: 100.000 Ft. Rongálási kár: 50.000 Ft.

Évfordulók
GAZDASÁG

A kormány141/2003. (IX. 9.) sz. ren-
delete az Európai Unió közös agrárpoli-
tikája magyarországi végrehajtásban,
illetve a nemzeti agrártámogatási rend-
szerben érintett ügyfelek összefüggõ
gazda- és ügyfélregiszter létrehozásáról
döntött.

A nyilvántartásba bekerülõ ügyfelek
részére kiküldésre kerül az ügyfélblokk
alap, amelyen az ügyfél bejelenti a MePar
szerinti fizikai blokkjait. Az adatok bejelen-
tése a kormányrendelet szerint nem
kötelezõ. Azok, akik december 20-ig visz-
szaküldik a rájuk vonatkozó blokka-
zonosító adatok, a 2004. évi területalapú
támogatásokhoz szükséges kérelemcso-
magokat személyre szólóan megkapják. Ez
az eljárás segíti és meggyorsítja az ügyfél
számára az ügyintézést.

Mi is az elõbb említett MePar?
Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rend-
szer, a földterületekhez kapcsolódó európai

uniós támogatások igénylése során csak
ennek az azonosítási rendszernek az adatait
lehet használni. Az ilyen jellegû támogatá-
sok igénylésekor semmiféle más nyilván-
tartás (pl.: az ingatlannyilvántartás) adatait
a MePar adataival szemben nem lehet
figyelembe venni, legyenek azok a
mezõgazdasági táblák elhelyezkedésére,
azonosító számára, vagy éppen a tábla
területére vonatkozó adatok. A 2004-es
támogatási évtõl a MePar biztosítja a
földterülethez kapcsolódó támogatások
alapját képezõ mezõgazdasági táblák
helyének egyértelmû azonosítását, valamint
adataival segíti a területek egyszerû és pon-
tos meghatározását. Térinformatikai rend-
szerben és nyomtatott térképeken,
térképhelyes légi felvétel-háttérrel megje-
lenítve állnak majd rendelkezésre a
kérelmezéshez szükséges és az azt segítõ
adatok.

Szabó Jenõ falugazdász

Agrártámogatás az EU-ban

Karácsonyi megemlékezés idõseknek

RENDÕRSÉGI HÍREK

A biztonságosabb nyelvtudásért
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A Tavasbarlang felfedezése 100. éves
évfordulójának négynapos rendez-
vényére hívta Tapolca Város Önkor-
mányzata a város lakosságát és más
érdeklõdõket. A jeles évforduló megün-
neplését már tavaly javasolta a
Városszépítõ Egyesület, s így jó elõre ter-
veztünk egy programot. Ennek meg-
valósításához mind a város, mind az
egyesület pályázott támogatásért a
Környezetvédelmi Mininisztériumhoz,
mely meghallgatásra is talált. Sajnos, az
eredetileg tervezetteket rajtunk kívülálló
okokból meg kellett változtatnunk, de így
is méltóképpen szervezte és ünnepelte a
város az évfordulót.

A megemlékezés elsõ napján, november
21-én ünnepélyesen nyitotta meg a barlangi
napokat Horváthné Szalay Gyöngyi alpol-
gármester asszony, és ugyanakkor kiosztot-
ta a rajz- és fotópályázat díjazottainak az
elismerõ okleveleket. E mûvészi alkotások
mellett megtekinthettük a mai vízalatti bar-

langászat eszközeit és felszereléseit, mely-
lyekkel a csodálatos vízalatti világot
fedezik fel.

Két napon át ingyenesen volt látogatható
a Tavasbarlang és a kórház alatti barlang-
nak az a része, mely a gyógybarlangi részen
kívül esik és egyébként nem látogatható.
Sokan éltek a kínálkozó lehetõséggel.

A hétfõi napon szakmai konferencia volt,
ahol általában a barlangkutatás és ezen
belül a tapolcai és környéki barlangok
legutóbbi évtizedeinek kutatásáról volt szó.
Elsõnek dr. Fazekas János ismertette azokat
az érveket, amikor a karsztvíz szintsüly-
lyesztése miatt tavatlan lett a barlang, majd
a közeli bauxitbánya bezárása után a
megemelkedõ karsztvízszint következté-
ben hogyan tértek vissza a tóba a források,
és emelkedett olyan szintre a barlangban a
víz, hogy az addig szárazon végigjárható
barlangban ismét lehet csónakázni. 

Szilaj Rezsõ, a fiatal tapolcai tanár  az õ
szerény modorában beszélt arról a bátor és

hihetetlenül veszélyes és nehéz
kutatásról, melyet akkor folytat-
tak, amikor a barlangban
mélyebbre húzódott a víz és
olyan részek váltak bejárhatóvá,
melyek ma már ismét víz alatt
vannak.

Végül Korbély Barnabás a
földtani természetvédelem fela-
datairól tájékoztatta a hall-
gatóságot. Zárszavai élénk
visszhangot váltottak ki, amikor
bejelentette, hogy a Bauxitbánya
15 éves szerzõdése lejárta után
2004 õszén a kezelõi jog a

Balaton-felvidéki Nemzeti Parké lesz. 
Tudtunkkal a polgármester úr írásban és

két városi képviselõ személyesen is eljárt
annak érdekében, hogy a Tavasbarlang
kezelõi jogát a város kapja meg. Az a város,
amely alatt a barlang van, s melynek ötven
évig, az 1950-es államosításig tulajdonosa
volt. Ezután a Veszprém Megyei Idegen-
forgalmi Hivatal, majd a Bauxitbánya
kezelésébe került, noha 1956-ban kérte az
akkori tanács a saját kezelésbe vételét. 

Reméltük, hogy legalább most megkapja
a város, melyre minden elfogultság nélkül
elsõdlegesen joga lenne. Tegyünk meg min-
dent azért, hogy e jogunkat megkapjuk! 

Röviden ennyiben foglaltam össze a vál-
tozatos és érdekes megemlékezõ napok
eseményeit. Ezután röviden arról is, hogy a
Városszépítõ Egyesület miként akart
megemlékezni a jeles évfordulóról. 

Egy könyvet terveztünk kiadni Tapolca
barlangjairól, de sajnos a tervezett idõre a
szerzõ ígérete ellenére sem készült el, így
újabb megoldást kellett keresnünk, mellyel
remélhetõleg szemléletesen mutatjuk be az
újságokban, folyóiratokban megjelent
cikkeket, a városi jegyzõkönyvekbõl ismert
eseményeket, vitákat, véleményeket, elgon-
dolásokat, megvalósított terveket, melyek
barlangjainkkal kapcsolatosak. Az anyag
óriási, így az idõ rövidsége miatt is a
közeljövõben megjelenõ kiadványunkban
csak az elsõ fél évszázadot mutatjuk be,
majd a következõ évben a második, az
elsõtõl sok mindenben eltérõ történetét. 

Tóth József 

Szerelmes földrajz
Németh István Péter irodalomtörténész

igazi karácsonyi ajándékkal lepte meg a
szépre fogékony és a költõi vallomások
hátterét kutató olvasóközönséget.

A Mit hoztál? - Tûnõdések a tájhazáról
címmel megjelent esszékötete a szeretet
szálaiból szövõdött. Azt a tájat öleli fel,
amelytõl valójában soha nem tudott elsza-
kadni, a régi Pannoniát. Szerelmes föld-
rajza nyomán újabb, és újabb eddig rejtve
maradt szépségre bukkanunk rá, miközben
megismerjük a költõ lelkét is. Németh
István Péter a "földim". A szó azon
értelmében is, ahogy Szabó Zoltán írja: "
"Földi", ez a szó személyes emlékekre
utal, közös élményekre és közös hangula-
tokra, melyek életünket körülvették, közös
és mindnyájunk által ismert éghajlatra,
amelyben kedélyünk és vérmérsékletünk
kialakult, valamire, ami talán iskolánál,
tanulmányoknál, megtanult történelemnél
is jobban és korábban alakította azt, ami
bennünk közös. "Földi", ez a szó elsõsor-
ban a szülõföldre utal."

A tájhazát körüljáró esszékötet bemu-
tatására december 10-én, a veszprémi
Városi Mûvelõdési Központban került sor.
A szerzõvel Kertész Károly beszélgetett, s
közben megelevenedtek a sokszor
megidézett tapolcai utcák és terek, a
tanulmányok és az életút színterei. Szó
esett az eddig megjelent kötetekrõl és
arról a költõi magatartásról, amelynek
alapeleme a tûnõdés. De ez nem passzív
szemlélõdést, sokkal inkább a valóság
több szempontú megismerésének eszközét
jelenti. A bemutatón Fodor Eszter, a
Radnóti-díjas elõadómûvész olvasott fel a
költõ írásaiból.  

NHE

Nyújtsd a kezed!
Január 17-én a Városi

Rendezvénycsarnokban jótékonysági
napot szervez az ÉFOÉSZ helyi
szervezete és a Nevelési Tanácsadó -
tudtuk meg Fodorné Csöglei Erikától, a
Tanácsadó vezetõjétõl. 

- Délelõtt a gyerekek számára
szervezünk színes programokat, ját-
szóházat. Családi vetélkedõk is lesznek.
Az épek és a fogyatékosok, a gyermekek
és a felnõttek mérhetik itt össze az ere-
jüket. Este pedig  jótékonysági koncerttel
összekötött bált szervezünk. Nagyon
bízunk programjaink sikerében, mert meg
kell mondanom, hogy egyedül maradtunk,
a központtól nem számíthatunk segítsé-
gre. Nagyon örülünk annak, hogy Ács
János polgármester úr elfogadta a fõvéd-
nökséget. Mindenkit szeretettel várunk. 

A lélek hangjai
A Járdányi Pál Zeneiskola hang-

versenyterme adott otthont december 1-jén
a Kocsis Albert hegedûmûvész tiszteletére
rendezett emlékestnek. Juhász Elõd
zenetörténész elõadása nyomán egy párat-
lan szépségû életút elevenedett meg a
közönség elõtt.  A tapolcai esten a mûvész
özvegye, Kocsis Ildikó hárfamûvész,
valamint a zeneiskola tanárai és
növendékei: Pázmándy András, ifj. Román
Iván és Takács Eszter léptek fel. Fodor
Eszter értõ tolmácsolásában elhangzó Ady-
versek méltóképpen egészítették ki az
emlékezést arra a hegedûmûvészre, akinek
a hitvallása így hangzik:
"Egy muzsikusnak játszani kell, s ha játéka 
lélekbõl jön, akkor lélekhez talál el."

Az elmúlt években többször hírt
adtunk arról, hogy a Városgazdálkodási
Kft. több százmillió forintos beruházás-
sal fejlesztette a távfûtés rendszerét, és
ennek köszönhetõen évekig nem emelte a
távhõszolgáltatási díjat. 2003. november
1-jétõl azonban díjemelés történt. 

- Tapolcán díjemelés utoljára 2000. július
1-jétõl volt. Azóta eltelt több, mint három
év. A 2001. évi korszerûsítésnek köszön-
hetõen takarékossággal kigazdálkodtuk az
áremelkedéseket, nem hárítottuk át a
fogyasztókra. 

- Miért került sor a mostani áremelésre?
- A 2003. évi inflációt már nem tudjuk

kigazdálkodni, a díjakba kell beépíteni. A
Képviselõ-testületnek benyújtott árkalkulá-
cióba az infláció beépítésén kívül az ár-
szerkezet átalakítására is tettünk javaslatot.

- Ez mit jelent?
- Azt tudni kell, hogy a távhõszolgáltatási

díj alapdíjból és a hõdíjból tevõdik, ezek
együttese adja ki a szolgáltatási díjat,
amelynek szerkezeti átalakítására tettünk
javaslatot. Ez azt jelenti, hogy a 30/2003.
(V.9.) GKM rendelet szerint 16%-os hõdíj-
emelést nem érvényesítettünk, sõt a hõdíjat
13%-kal csökkentjük, az alapdíjat nagyobb
mértékben emeljük. A hõdíj és az alapdíj
együttes vonzata 2004. évre ezzel az árren-
dezéssel csak 15,4% fûtésnél, és 15,7%
fûtés és melegvízzel együtt.  A beterjesztett
árkalkuláció alapján a Képviselõ-testület
2003. november 1-jétõl a fûtési alapdíjat
333.00 Ft /1 m3; év+Áfa; a használati
melegvíz alapdíjat 113,40 Ft/1 m3, év+Áfa;

a hõdíjat pedig 1.346 Ft/GJ+Áfa összegben
állapította meg. Az árak megállapítása után
levelet küldtünk a fogyasztóknak, amely-
ben nemcsak az új árakat közöltük, de azt
is, hogy a gazdasági és közlekedési mi-
niszter 50/2003. (VIII.14.) rendelete
alapján 2003. október 01-tõl a háztartási
célú hõ- és távhõtermelés esetén támogatás
a gázdíjból 6%. Ez azt jelentette volna,
hogy a KÖGÁZ Rt által biztosított 6%
hõdíj jóváírást a lakossági fogyasztók felé
érvényesítjük.

- Ez nem történt meg.
- Nem, mert idõközben megjelent a

62/2003. (X.10.) GKM rendelet, amely a
lakossági díjnál árváltozást határozott meg.
Míg a régi alapdíj (Ft/MJ/év) 488 Ft volt, az
új 620 Ft lett. A növekedés 27%. A régi gáz
hõdíj 750 Ft, az új 717 Ft csökkenés 4,4%.
Az alapdíj költségnövekedését a hõdíj
csökkenése nem fedezi. Így a távfûtés díjá-
nak emelése csak úgy volt elkerülhetõ, ha a
KÖGÁZ által biztosított 6%-os hõdíj
jóváírást a megnövekedett költség ellen-
tételezésére fordítjuk.

- Terveznek-e további áremelést?
- Nem, a novemberben elfogadott 16%-

kal emelt távfûtési díjakkal akarunk indulni
januárban is, ha csak nem jönnek be olyan
kényszerítõ tényezõk, mint a forint további
bizonytalansága, a villamosáram árának
emelése. Ha ezek megtörténnek, akkor -
sajnos - ezeket tovább kell hárítani a
lakosság felé.

- Milyen a lakosság fizetési morálja?
- Nem nehéz kezelni. Maximálisan

segítõkészek vagyunk, de ha végképp nem
tud fizetni, akkor rátesszük a jelzálogot a
lakásra, ez olyan, mintha eltartási
szerzõdést kötnénk az illetõvel, így elõbb-
vagy utóbb pénzünköz jutunk.

- Mi a helyzet a közületi árakkal kapcso-
latban?

- Ott óriási áremelést hajtottak végre.
74%-kal megemelték az alapdíjat, 42%-kal
a központi hõdíjat. Ez azt jelenti, hogy 488
Ft volt az alapdíj, ez most 850 Ft lett, a 750
Ft-os hõdíj pedig 1059 Ft. Az önkor-
mányzatok így rettenetes helyzetbe kerül-
tek. Tapolcán is több tíz millió forintra lesz
tehetõ majd emiatt a többletköltség az
önkormányzati intézmények (kórház,
iskolák, óvodák stb.) esetében. Érdekes
esetek figyelhetõk meg a lakossági ill. a
közületi díjak szétválasztása miatt váro-
sunkban is. Aki tehette, az elmúlt idõszak-
ban lakásokat vett, irodát csinált belõle,
vagy a Kft-je nevén bejelentette, és mi a
Kft-nek számláztuk. Most ezek az "irodák"
kezdenek visszamenni lakásnak.

- Akkor jöhet a tél?
- Tõlünk igen. Úgy érezzük, hogy egy

kevés  létszámú, de megfelelõ szakmai gar-
nitúrával magas színvonalon ki tudjuk szol-
gálni a város igényét. Ha 26 C0-ot kérnek,
akkor azt adunk, ha 18-at, akkor azt, de azt
mindenkinek tudnia kell, hogy a számla
végösszegének alakulása a kért igényeknek
megfelelõen fog változni is. 

N. Horváth Erzsébet

Egy jeles tapolcai évfordulóról

Kondor Klaudia különdíjat kapott

Nem terveznek további áremelést
A távfûtési díjakról Hegedûs Józseffel, a Városgazdálkodási Kft. igazgatójával beszélgettünk
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"Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje
és megszülte elsõszülött fiát. Bepólyálta
és a jászolba fektette, mivel nem volt szá-
mukra hely a vendégfogadóban." Jk 2,6-7

Ahogy telnek az évek, ahogy "koroso-
dunk", mintha egyre szûkülne az az idõ,
ami két karácsony között eltelik.
Végigrohanjuk az esztendõt, versenyt
futunk az idõvel, ami egyensúly volt
életünkben, a legdrágább kinccsé magasz-
tosult. Tele van az életünk tennivalókkal,
gondokkal, aggodalmakkal, félelmekkel. 

Még a karácsonyunk is úgy telik, hogy
elõ sem kerül a Biblia, nem hangzik el
imádság. Olyan furcsa lenne éppen akkor
elõvenni. Olyan idegen Jézus az
otthonainkban, nincs hely számára igazán,
ahogy nem volt ott a vendégfogadó házban.
Pedig az ember tud annak készíteni helyet,
aminek akar. A múló idõt megállítani nem
tudjuk, de valamit tehetünk. Leltározhatunk
ott belül. Ne féljünk kirakni valamit a prog-
ramból, a napirendbõl, a szívünk köze-
pébõl. És ha Õ kerül oda, aki a világ
megváltójaként eljött közénk, akkor min-
den egyéb is a helyére kerül. Akkor nem-
csak az angyalok énekelnek majd örömrõl
és békességrõl, hanem az életünk.  

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Istentõl
megáldott Karácsonyt.  

Szabó Emõke református lelkész

Óesztendei hálaadás december 31-én 16
órakor
Újesztendei könyörgés január 1-jén 11
órakor

"Uram, Jézust szeret-
nénk látni." (János
12,21)

"Felmentek, hogy
imádkozzanak az ünne-
pen...". Milyen nagyszerû
és sokatmondó  esemény.
Ünnepelnek, mint mi is
ádventben, és remélhetõ-
leg annak minden napján. 

Advent alkalom, újra
lehetõségünk keresni a
Megváltót, újra és újra
kontaktust találni az
Eljövendõvel. Csupán
egyre van szükség, egyet-
len egy a feltétel: menj Te is fel. Imádkozz.
Hívd. Olyan egyszerû tapasztalás az
életünkben, hogy minden megy. Minden
elhagy. Minden  mögénk kerül. Elmennek
az évek. Múlik a szépség, jönnek a ráncok,
ropognak a csontok,  kihagy a szív. Minden
megy... Kidõlnek szeretteink mellõlünk,
egyre kevesebben  vagyunk... Minden
megy! Egyedül Jézus jön! Õ mindig szem-
be jön! Vele mindig lehet  találkozni. Ezért
kell nekünk is "felmenni, hogy imádkoz-
zunk az ünnepen". S imádságos
csendünkben, ádventi várakozásunkban
megtalálhatjuk Azt, Akit keresünk és
vágyunk: az  éltetõ Krisztust.

Ádvent. Várás. Hívás. Gyere! Indulj a
hívó szóra! Menj fel Te is, hogy imádkozz
az  Ádventben!

Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész

"Láttuk csillagát nap-
keleten..."

Három napkeleti bölcs
ígéretet kapott Istentõl,
ha új csillag tûnik fel az
égen, az azt jelenti, hogy
megszületett a Messiás
Király. Õk így nevezték
a kis Jézust.

Nekünk is van vezérlõ
csillagunk, a hitünk.
Nekünk is van célunk,
hogy eljussunk oda, ahol a
Szentcsalád van, ahol már
a megdicsõült Jézus

Krisztust találjuk, a mennybe.
A szeretet ünnepe közeledik, karácsony.

Talán egyetlen ünnepe az évnek, amikor
jószándékkal, barátsággal fordulunk a
másik felé, elsõsorban a hozzánk közelállók

felé. Ha mindenki felé szeretettel élünk,
akkor a betlehemi csillag teljes ragyogásá-
val csillog bennünk. 

Régen ilyenkor a fegyverek is hallgattak.
De jó lenne ma is. Életünk, jövõnk a
kezünkben van. Kövessük a csillagot, és
eljutunk Jézushoz, minden igazi öröm for-
rásához.

Karácsony ünnepén töltse el szívünket,
lelkünket a szeretet tiszta öröme. Szóljon
lelkünkbõl az angyali dal, ahogy a szép
karácsonyi ének mondja: "Kisded Jézusnak
nagy diadal. Áldjuk Õt kis jászolán, áldjuk
Õt kis jászolán!"

A betlehemi Kisded áldásával kívánok
mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket!

Csere Sándor kanonok-plébános

December 31-én, szerdán este 18.30
órakor év végi hálaadás a templomban. 

Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

EGYHÁZI HÍREK

Cseh Dávid rajza

A betlehemi éjszaka üzenete

Elhúzódott ez a tanácskozás. Izgatottan
dobtam vállamra a felöltömet, és rohantam
a Keleti pályaudvar felé. Alig léptem fel az
utolsó kocsi lépcsõjére, máris elindult a
vonat. A peronon kifújtam magamat,
megtörölhettem izzadt homlokomat, és
elindultam ülõhelyet keresni. Nem kellett
messze mennem, mert egy nemdohányzó
fülkében négy húsz év körüli fiatalember
csevegett, és amikor beléptem, helyet szorí-
tottak nekem. Most valahogy szívesebben
ücsörögtem volna hozzám hasonló korúak
között. De örültem, hogy egyáltalán elértem
a vonatot, és kaptam ülõhelyet. A felöltõmet
feldobtam a csomagtartóba, elõvettem a
szemüvegemet, és elkezdtem olvasni a
reggel vásárolt újságot.

A fiúk beszélgettek egymással. Ahogy
kivettem a szavaikból, a Mûszaki
Egyetemre jártak. Megnyugodtam, hogy
nem kell hallgatnom a megszokott
ocsmány, trágár szavakkal megtûzdelt tár-
salgást. Az egyik fiú keresztrejtvényt
szeretett volna fejteni, és az ablak melletti
ülést foglalta el, hogy a kis lehajtható
asztalkán tudjon írni. Csend lett a kupéban.
Már kimondottan örültem, hogy ezek közé
a fiúk közé kerültem. Amint elmélyedtem
az újság belpolitikai rovatának olvasásában,
a keresztrejtvényt fejtõ fiú megkérdezte,
hogy mit jelent a hajnali mise más szóval. A
többiek a vállukat vonogatták, és csendben
közölték társukkal, hogy fogalmuk sincs
róla, így közbeszóltam:

- Roráté.
- Tényleg, honnan tetszik tudni?
- Katolikus vagyok és kisgyermek

koromban sokat jártam ministrálni a hajnali
misékre.

- Mi is katolikusok vagyunk, meg ha
idõnk engedi, vasárnaponként misére is el-
megyünk, de ezt a szót még nem hallottuk.

- Elmesélem egy gyermekkori él-
ményemet, amely még most is elevenen él

bennem. Édesapám egy kis faluban volt
igazgató kántortanító. Elsõ elemista voltam,
amikor egy decemberi reggel felkeltett,
hogy öltözzek, mert misére megyünk. Ez a
hajnali kelés nem volt ínyemre, de nálunk
morgás, visszabeszélés nem volt. Gyorsan
felöltöztem, magamra húztam a télikabá-
tomat, és nagyokat lépve édesapám hóban
hagyott lábnyomába, az udvarunk végében
levõ templomba igyekeztem. Féltem. Az
utcán itt-ott volt pár pislákoló villanydúcra
erõsített lámpa. Amint mentem a templom
felé, állandóan hátra nézegettem, mert azt
gondoltam, hogy a bukszusbokrokból
egyszer csak elõlép valaki. Végre odaértem
a templom kapujába. Rudi bácsi, a harango-
zó már elsöpörte a bejárat elõtt a havat.

Lenyûgözött a hajnali látvány. Apró kis
lámpásokkal jöttek a templomba a
környezõ utcákból a nénik, bácsik és
néhány fiatal leány, meg legényke is. A friss
hó visszaverte az imbolygó lámpák fényét a
sötét hajnalon, jelezve, hogy az ember a
lélek fényességét teszi az oltár elé, Jézus
eljövetelét várva. 

Az advent az a négy hét, amelyen a
keresztény világ igyekszik megszabadulni
bûneitõl, hogy tiszta szívvel ünnepelhesse
az Úr eljövetelét. Ez a sok kis apró lámpác-
ska a templomban összefolyt és nagy fényt
árasztott, amilyet még soha nem láttam. Az
Oltáriszentség jelenlétét kis olaj-mécses
jelezte. Elnézegettem a lámpákat.
Mindegyik oldalán üveg volt, hogy a lángot
a szél el ne fújja. Volt, amelyikben gyertya
égett, és olyan is volt, amelyikben
petróleum. A lámpákat mindenki maga elé
helyezte a padra az imakönyv mellé. A lán-
gocskák imbolygása a padban ülõk árnyait
ide-oda mozgatta, ami még misztikusabbá
tette az egész szentmisét. 

A templom lassan megtelt. A mise
megkezdõdött. A lámpák füstölgõ szaga
összekeveredett a disznóöléses fokhagyma

szaggal, az emberi kipárolgás és a füstölõ
parazsára szórt tömjén illatával. Édesapám
elkezdte szép baritonján énekelni:
Harmatozzatok Égi Magasok, Téged vár
epedve a halandók lelke, jöjj el édes
Üdvözítõnk. Megmagyarázhatatlan érzés
kerített hatalmába. Sírni, vagy nevetni
szerettem volna. A karácsonyfa lebegett
elõttem. Akkor még elhittem, hogy a
Jézuska hozza az ajándékokat. Milyen jó is
volt! Csak álltam az oltár elõtt, mint akinek
látomásai vannak, míg a mellettem álló
ministráns nagyot rántott rajtam, hogy
térdeljek már le. Nagyon rosszul esett, hogy
visszaráncigáltak a való világba. Amikor a
szentmisének vége volt, a templom kapu-
jában megálltam, és fájó szívvel néztem a
fények után, mint tünedeznek el a házak
között. Egyszer csak édesapám hangját hal-
lottam:

- Mit nézel olyan merõn, kisfiam? Nem a
kérdésre válaszoltam.

- Édesapám, ugye máskor is eljöhetek
rorátéra?

- Persze, hogy eljöhetsz, de akkor fél
hatkor kell kelned.

- Köszönöm, itt leszek minden reggel.
Elégedetten megfogta kezemet, amely

elveszett az õ nagy tenyerében. Így men-
tünk egymás mellett csendben, ropogtatva a
frissen hullott havat.

Körülnéztem. A négy fiú merõen nézett
rám, mintha velem együtt õk is átélték
volna a hajnali misék élményét. Csend volt.
A vonat egyhangú kattogása és a leáldozó
nap ferdén belopódzó sugarai jelezték az
idõ múlását. Székesfehérvár. Felálltak,
összepakoltak, és szinte egyszerre
mondták:

- Köszönjük! Máshol is tessék elmon-
dani! Jó utat!

Utánuk néztem, amíg el nem tûntek a for-
gatagban.

Dr. Bartalis Imre

"Csak tiszta forrásból…"

Az Új Tapolcai Újság novemberi
számához szeretnék még néhány gondo-
lattal hozzászólni. Vártam, hogy nálam
jobb tollforgatók fognak megemlékezni
egy nagyon nívós és szép tapolcai kul-
turális eseményrõl, ill. sorozatról: a
Tapolcai Bárdos-napokról. A megnyitón
sikerült nekem is részt venni. 

A megnyitó elõtt az iskola több száz ta-
nulója oldalt állva, példás fegyelemben
népdalokat énekelt, vezénylés nélkül, de
olyan szépen, olyan természetes fegyel-
mezettséggel, finoman, kulturáltan, mintha
egyetlenegy ember énekelte volna… 

A Bárdos-napok befejezõ száma a
Cecília-koncert volt. Helyszín a katolikus
templom, idõpont: 2003. november 24.
Szereplõk: I. Bárdos Lajos Általános Iskola
Gyermekkara /karnagy: Bodor Tamásné és
Török Attiláné/ és túlnõve már az egy isko-
la keretein II. a Veszprémi Egyetem
Énekkara és a Dohnányi Ernõ
Zenemûvészeti Szakközépiskola
Kamarakórusa /karnagy: Veresné Petrõcz
Mária és Szalai Mónika/. Az elõadott
számok között szerepelt gregorián antifónás
zsoltár, Bárdos Lajos, Halmos L. és Sík
Sándor, Bach, az egyházi zenének 20.
századi és régebbi magyar és külföldi
mûvészalkotói, mert az igazi mûvészet nem
ismer országhatárt, idõbeliséget, nemze-
tiséget, csak szépséget és igazságot.
Felemelõ volt az elõadás mûvészi teljesít-
ménye. Szép dolog, hogy ez a kis város,
Tapolca ilyent tud produkálni!

Köszönet és gratuláció érte az áldozatos
és hozzáértõ tanároknak, volt tanároknak, a
tapolcai zeneiskolának és a szorgalmas
diákoknak!  Még egyszer köszönet a szép
élményért!                            

Bús Jánosné

Advent-család-lélek
A Veszprémi Fõegyházmegye tapolcai régiója adventi családi lelki napot tartott novem-

ber 29-én a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában.
A felnõtteknek Zöldy Zsóka és Zöldy Pál - a Budapest-Esztergom fõegyházmegye

családreferensi - tartottak elõadást, majd ezt követõen külön termekbe vonultak a férfiak
és a nõk, hogy megbeszéljék a családi kötelék még erõsebbé tételének lehetõségeit. Itt a
tapasztalatokról egyéni hozzászólások is elhangzottak. 

A gyermekeket is érdekes programok várták. Volt, aki papírból kivághatta a szent-
családot, megint mások pedig karácsonnyal kapcsolatos, gipszbõl készült hûtõmágne-
seket festhettek ki. Ezután került sor a római katolikus templomban arra a zenés evange-
lizációra, amelyet Sillye Jenõ és barátai adtak elõ. Az elõadómûvész szerzeményeiben
megszólalt az Istenbe vetett hit, a család és a szeretet fontossága.                   Dancs István

Roráté
OLVASÓI LEVÉL
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CIVILTÉR - PORTRÉ

Tavalyelõtt osztályommal a Dunakanyar-
ban kirándultunk. A Rám-szakadékban
néha egymás kezét fogva, a falba épített
láncok és korlátok segítségével araszoltunk
elõre . Szédítõ mélységekbe nézhettünk, de
senki nem akarta a szabadságát fitogtatva
elengedni a fogódzót, mert tudta: mélybe
zuhanhat.

És a mi korlátaink, korláttalanságaink és
korlátlanságaink?

Vajon mikor védenek és mikor tesznek
vakká a körénk épült, bennünket eredetileg
védeni akaró korlátok? Van-e mérték, ami-
vel lemérhetjük, ami avítt, korhadt, és ami
megtartó? Élet és halál civilizációjának
mezsgyéje között járunk. Minden, ami az
életet szolgálja, az hasznos korlát, s ami az
élet kiteljesedésének csökkenését segíti, az
haszontalan, fölösleges. Hol járunk?
Lebontottuk-e már a saját szemétdomb tete-
jérõl való kukorékolás perspektívájának
korlátait? És felépítettük-e a másik segítése
felé vezetõ út merész kanyarjainak védõ
láncait és korlátait?

Korlátolt látások és cselekedetek között,
korlátlan vágyakkal mindent szeretnénk
birtokolni. Nagyon régen felsírt egy baba
Betlehemben, s ez a sírás ma is provokál
bennünket, akkor is, ha süketnek és vaknak
tettetjük esetleg magunkat.

Felnõtt lényként így kér, és halálunk
óráján így mér:

"Mert éheztem és ennem adtatok, szom-
jaztam és innom adtatok, jövevény voltam,
és befogadtatok, mezítelen voltam és fel-
ruháztatok, beteg voltam és meglátogatta-
tok, börtönben voltam és eljöttetek hoz-
zám." /Márk,25,35-36/

Európa keresztény kultúrája nem azon
múlik, bekerül- e az alkotmányba egy-egy
vallási szó, hanem azon, hogy szóba áll-e
népe az élet kultúrájával , és nem próbálja
fogyaszthatóvá álcázni, toleranciával leken-
ni a nyers önzést és az esztelen ,"intelli-
gens" mosógépekbe és DVD-be, digitális
kamerákba ölt lázas habzsolási vágyat.

kn

Kedves és
meghitt hangu-
latú, gyertyafé-
nyes ünnepség-
ben volt részük a
város nyugdíjas
pedagógusainak
december 8-án a
Városi Könyvtár-
ban. Horváth
Nikolett gitárkí-
séretével a
Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Általános Iskola
tanulói énekkel köszöntötték a jelenlévõket,
majd Dr. Görcsös Mihályné Takáts Gizella

a környezõ orszá-
gok adventi ké-
szülõdésérõl tar-
tott énekkel díszí-
tett elõadást. 

Nagy sikert
aratott Boda
Mihályné, Jávori
László és Gizi
néni többszó-
lamú karácsonyi
éneke, de Bardon
Ivett szép ének-

hangja is méltán váltott ki elismerést. Az
ünnepség baráti beszélgetéssel ért véget. 

Közeleg egyik legnagyobb ünnepünk,
erre figyelmeztetnek szóbeli és leírt meg-
nyilatkozások. Minden napnak két szó
számtalan ismétlése adja meg a hangulatát.
Szeretet és ajándék. Külön is érték minde-
gyik: egyik  lelki, a másik anyagi. 

Adható értékeink között találhatók
olyanok, amelyek hosszabb távon, a rá-
szorulónak rendszeresen eljutattva, feltûnés
nélkül osztogatva az egész társadalmat
megajándékozzák. Ahol ezeknek a hiányá-
val találkozunk, ott rosszul érezzük
magunkat. Ha néhány jellemzõ faját fel-
soroljuk ezen értékek meg nem jelenésének,
magunk is rájövünk, mikor hiányoltuk. A
társadalmat emberek közremûködése tartja
életben. Õk olyan helyeken ténykednek,
ahol munkájuk szükségszerû. Mégis néha
sérül ez a munka.

Szeretet emberei a papok. Aztán néha
türelmetlenek, ha valaki más nevû istent
imád. Pedig csak a hit a fontos a lelki
békéhez. Hivatalban sorok állnak ügyin-
tézésre várva, bentrõl lassan szivárog ki a

kávéillat és a barátságos sutyorgás,
kacagás. Orvosi váróban tömeg nyomorog,
csak éppen, akire várnak nem tartja be a
rendelési idõt. Csinos eladók vidáman
beszélgetnek, a betérõ  vevõt semmibe
veszik, rá sem néznek. A szolgáltatók
nélkülözhetetetlenek, idõpontjaik azonban
bizonytalanok, de biztos az összeg nagysá-
ga. A tanár idegeit felõrli osztályának
néhány neveletlen gézengúza, mivel
tehetetlen, hiszen nem fenyíthet, hazaviszi
levezethetetlen haragját, és keserû ember-
ként, tüskés lesz.  

Itt a karácsony, itt állunk szemben egy
szétszabdalt társadalommal. A benne élés
nehéz, egyre több sérülés éri azokat, akik
nem tudnak a gondok elõl elbújni. Ha a fel-
sorolt, lelki sérülésre vezetõ helyzeteket
elkerüljük és elkerültetjük, talán kará-
csonyaink idõvel szebbek lesznek, mi pedig
jobbak. Ilyen kicsiségekkel kezdve, talán
jobbítható a társadalom? Boldog kará-
csonyt! 

Írás

A hihetetlen nyugalmat árasztó fiatalem-
ber sokkal inkább tûnik tanárembernek,
mûvészembernek, mintsem a természet
veszélyeivel naponta szembenézõ köny-
nyûbúvárnak. Vagy talán éppen azért
nyugodt, mert Õ már többször megta-
pasztalta, hogy vannak olyan rajtunk
kívüli dolgok, amelyeket sem siettetni
sem kikerülni nem tudunk…
- Már jó néhány éve barlangászkodtam,
amikor 1987-ben könnyûbúvár lettem.
Eladtam az elektromos gitáromat és az
erõsítõmet, az árán vettem egy korszerûnek
már akkor sem mondható búvárfelszerelést.
- Biztosan nagyon féltették ettõl az egyál-
talán nem veszélytelen sporttól. Vannak
olyan pillanatok, amikor Ön is fél?
- Igen, vannak. Volt úgy, hogy úgy éreztem,
nem tudom megoldani az elõttem lévõ
feladatot, de a barlangi rutin, az elõképzés
átsegített ezeken a nehézségeken. A rutint
pedig - sajnos - úgy szerzi meg az ember,
hogy a veszélyes helyzetekre végül is
megoldást talál. 
- Milyen a víz alatti világ?
- Az a világ teljesen eltér a felszínitõl. Míg
a turisták által könnyen megközelíthetõ sza-
kaszok nagy mértékben pusztulnak, addig a
víz alatti világ változatlan. A barlangot
jellemzõ formák, formakincsek, morfoló-
giai jelek érintetlenek. Páratlan látvány

fogad ott bennünket. Olyan elképesztõ
mennyiségû és szépségû alakzatban jelenik
meg a természet, hogy szinte sokkoló hatás-

sal van az elsõ merüléseknél.
- Olyan ez, mintha kábítószert fogyasztott
volna a búvár? A barlangban is elõfordul-
hat ez az érzés?
- A nitrogénnarkózis - sajnos - a barlangban
is elõfordulhat. Itt, a tapolcai barlangban
azonban nem. A legnagyobb mélység 9-9,5

méter, és ez is csak egyetlen teremben van.
A lábmagasság vízmélysége csak 3-4 méter,
így korlátlan mennyiségû levegõt lehet

leszívni a járaton, így valójában elegendõ
idõ áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a
feltárási munkát elvégezzük.
- Kérem, mutassa be a csapatát!
- 1997-ben alakult a szakosztályunk, 10 fõ
barlangkutató segítségével. Plózner István
nevét vettük fel. Egy-két kivétellel

amatõrökbõl áll. Jómagam fõfoglalkozású
barlangkutató vagyok, barlangtérképezéssel
foglalkozom.
- A fürge csellék a mélybe is elkísérik
Önöket?
- Sajnos, a fürge csellék nem olyan mérték-
ben szoktak vissza a barlangba, mint ahogy
a búvárok. Talán közismert, hogy annak
idején több tízezer példány úszkált egy-
szerre a barlangban, most azonban csak
némi csalogatás után jönnek elõ. Ez hang-
gal és táplálékkal történik. De így is alig 5
fürge csellét sikerült eddig összeszámol-
nunk. Ami viszont nagyon érdekes és szinte
megmagyarázhatatlan, hogy a kórházbar-
lang víz alatti termében már 3 évvel ezelõtt
is találkoztunk egy fürge csellével. Akkor
sem és ma sem tudjuk megfejteni, hogy
miért úszott fel a Malom-tótól a
Kórházbarlangig. Abban az esetben, ha egy
párral találkoznánk, az utalhatna egy, a
halaknál is megfigyelhetõ nászrituáléra, de
csak egy úszkál ebben a 22.000 m3-es víz
alatti teremben. Ott, ahol minden táplálékot
nélkülöznie kell. 
- Talán elveszítette a párját útközben, és azt
keresi.
- Elképzelhetõ. De megígérem, hogy
segítünk neki megtalálni.

N. Horváth Erzsébet

Akit a víz ölel körül
Beszélgetés Szabó Zoltán könnyûbúvárral egy szenvedély születésérõl és a víz alatti világ szépségeirõl

Füveskönyvem lapjai 2.
Mérték és korlát

Karácsonyt. Egész évben!

A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriuma és munkatársai békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, 
boldog újévet kíván Tapolca város minden lakójának.

Fotó: Szabó Zoltán

Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete november 27-én tartott össze-
jövetelén az uniós csatlakozás elõtti
feladatokról esett szó.

A fórumon elsõként elõadást tartó Mitev
Hrisztó, a Fogyasztóvédelmi Felügyelet
Veszprém megyei igazgatóhelyettese a
fogyasztóvédelem új elõírásairól szólva
elmondta, hogy nemcsak a nyitvatartási idõ
kifüggesztése, de a vásárlók könyvének a
jól látható helyen történõ elhelyezése is
kötelezõ. A bruttó (áfával növelt) árak és az
egységár kiírása is törvényi elõírás. Rideg
Sándor, a Kisosz adótanácsadója arra hívta

fel a jelenlevõk figyelmét, hogy változnak
az áfakulcsok, és ez a változás a pénz-
tárgépek átállítását is szükségessé teszi, de
erre az állam március végéig haladékot ad.
A minimálbér 53 ezer forintra növekszik, az
alanyi áfamentesség határa pedig 4 millió
forintos határra módosul.

Vágó Péter, a Kisosz titkára arról szólt,
hogy komolyan kell venni az áruk
cimkézését. A zöldségen és gyümölcsön
nemcsak a besorolási kategóriáját kell jelöl-
nie annak, aki forgalomba akarja hozni a
terméket, de még permetezési naplóval is
rendelkeznie kell. 

Felkészülés az uniós csatlakozásra

Gyertyafény és ének
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

SZABADIDÕ

A számítógép nyújtotta lehetõségek
napjainkban szinte már megszámlál-
hatatlanok. Arról, hogy mire képes, sok-
féle elképzelés van. De egy biztos: ember
nélkül nem mûködik. Páll Attila, a fiatal
programozó is vele és rajta keresztül
keresi a boldogulását.

- A Veszprémi Egyetem Képfeldolgozási
Tanszékén kapcsolódtunk be a munkába
Szabó Juliannával, az évfolyamtársammal
együtt. Az egyik programozói feladat az
volt, hogy mozgássérült gyerekek részére
készítsünk pszichológia, képességfelmérõ
tesztet, illetve tegyük színesebbé a már
meglévõt.

- Ez hogyan sikerült?
- Az alapvetõen fekete-fehér képekkel

készült tesztbe színes képeket illesztettünk,
mesés hátteret szerkesztettünk, azaz
érdekesebbé tettük a programot.

- Mi történt ezután?
- Tetszett a program a tanárnõnknek,

majd  azt továbbfejlesztve elvittük a Tudo-
mányos  Diákköri Konferenciára. Ennek
két fordulója van: az egyik az intézményi,
az egyetemen belül, a másik pedig az orszá-
gos. Két  alkalommal nyertünk vele külön-
díjat. A továbbfejlesztett változattal már a
felnõtteket is lehet tesztelni.

- Mi volt a legnagyobb elismerése a
munkájuknak?

- A Prossiencia-díj. Ezt kétévenként íté-
lik oda. 45 diák kaphat ilyent az egész
országból. A díjat a Magyar Tudományos
Akadémián adták át. Ezzel elnyertük a Fáy
András Alapítvány ösztöndíját, és pénzju-
talomban is részesültünk.

- Hol tesztelték a programot?
- A Mexicói úton lévõ mozgássérültek

intézetében. De sokat segítettek bennünket
Tapolcán is.

- Hogyan lett Önbõl programozó?
- Mindig is tetszett a matematika. Már

általános iskolás koromban jártam prog-
ramozó szakkörbe, a középiskolai illetve az
egyetemi tanulmányaimat pedig már
tudatosan ez szabta meg.

- Bizonyára a programozó is álmodik.
Milyen szakmai célokat tûzött ki maga elé?
- Nagyon anyagias világban élünk, ami a
fizetést illeti. Ezért, amikor a szakmai
elõmenetelre, a családtervezésre gondolok,
akkor azzal is számot kell vetnem, hogy a
családomat majd el tudjam tartani.
Felmerült a külföldi munka lehetõsége is,
de bízom benne, hogy az európai uniós
csatlakozás után itthon is tudok majd
boldogulni, és nem kell a hazámat elhagy-
nom.

N. Horváth Erzsébet

Immár hagyománnyá vált, hogy a tapol-
cai Városi Könyvtárban minden évfor-
duló alkalmával irodalmi estet  szer-
veznek a könyvtár dolgozói.  December
1-jén 18 órai kezdettel Ady  születésének
126. évfordulójára került  sor "Vallomás
a csodáról" címmel.
A meghívott elõadómûvész, Patka Heléna,
Boncza Berta, azaz Csinszka leveleibõl,
naplójából és verseibõl adott elõ rész-
leteket. Ebben a kora esti órában pillanatok
alatt megteltek a nézõtér sorai. 
Az est Ady  és Csinszka kapcsolatának, a
megis-merkedéstõl a költõ haláláig terjedõ
idõsza-kát ölelte fel. Az antik bútorok, a
családi  fényképek és a hangulatos zenei
kíséret  visszarepített minket 1918-ba. A

drámai hatású versek felelevenítették a 16
éves  kamaszlány hirtelen lángra lobbant
szerelmét Ady iránt. 
Az elõadás után a  mûvésznõ elmesélte,
hogy õ is 16 éves  volt, amikor megismerte
ezeket az alkotásokat. A Veszprémi Színház
Ady-estjén egy  pár felolvasás erejéig õ volt
Csinszka. Annyira megérezte ezeknek a
verseknek az  erejét és lírai szépségét, hogy
azóta is él ez  a vonzódása, és ezért válasz-
totta ezt a témát.  A versek születése óta
eltelt közel 100 esztendõ sem koptatta el
ezeket. Vagy ahogy a  mûvésznõ fogalma-
zott "Szerintem mindig  is lesznek ilyen
emberek, ilyen kapcsolatok  és ilyen
helyzetek."

Gróf Emese

"Rád bízok minden embert , ... segíts, adj
enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy,
mint saját magadra, és ne hagyd a sötétség-
ben elmerülni. " /Hamvas Béla/
Az Életértékek alapítvány tisztelettel meg-
köszöni minden jóakaratú embernek a csík-
somlyói árvácskáknak gyûjtött adomá-
nyokat.
December 11-én az adományokat átszállí-
tottuk Keszthelyre, ahol tovább csomagolva

Gergely István plébános az árvácskáival
december 12-én átvette az ajándékokat.
Külön köszönjük a segítségét azoknak, akik
híradással, plakátragasztással, önkéntes
munkával, ügyeleti szolgálattal, szállítással,
szervezéssel, helybiztosítással, jó szóval és
bátorítással segítettek. 
Isten fizesse meg  mindenki jóindulatú
segítségét!

Életértékek alapítvány

Bizonyára sokan jó szívvel emlékeznek
a 80-as években, városunkban megren-
dezett nagysikerû, Non-stop vetél-
kedõkre. Ezt a sokakat megmozgató,
közösséget építõ csapatjátékot szeret-
nénk feleleveníteni ismét.
Elképzeléseink szerint, 2004 tavaszán kb.
20 fõs csapatok, változó tagokkal, külön-
bözõ témakörökben 24 órán keresztül
vetélkednének a Városi Rendezvény-
csarnokban. A versenyzõ csapatoknak kor-
látlan számú; általuk szervezett háttércsa-
pat állhatna rendelkezésükre, amelyek az
egyes  feladatok megoldásában a törzs-
csapatot  folyamatosan, segíthetnék.

Kérjük és várjuk mindazoknak az
intézményeknek, civil szervezeteknek
(egyesületek, alapítványok), vállalatok-
nak; vállalkozásoknak; baráti társaságok-
nak, stb. jelentkezését, akik csapatukkal
részt vennének e szellemi és fizikai
képességeket próbára tevõ játékban! 
A játék tervezett idõpontja: 2004.
április 30 - május 1. 
Jelentkezési határidõ; 2004.  január 31.
Bõvebb felvilágosítást kaphatnak, vala-
mint jelentkezésüket várjuk:  20/458-8817-
es számon minden nap: 15-20 óráig.
30/346-8366-os számon minden  nap: 8-15
óráig

Informatika felsõfokon

Vallomás a csodáról

Köszönet a segítségért

Újra Non-stop!

Deák Ferencre emlékezve
200 éve született Deák Ferenc, a "haza bölcse". Születésének évfordulója alkal-

mából  nagyszabású vetélkedõvel tisztelgett a város ifjúsága az emléke elõtt. A
Gyermekkönyvtár és a Történelemtanárok Munkaközössége által összeállított
verseny döntõjére november 21-én a Mûvelõdési Központban került sor. A játék
Varga Károlynénak, a Gyermekkönyvtár vezetõjének az irányításával zajlott. A zsûri
elnöke városunk polgármestere, Ács János volt. A vetélkedõ eredménye:

Hamarosan kigyúlnak a fények az Alsó-tóparti játszótéren. Már elkészültek a kivitelezési
és engedélyezési tervek, és amennyiben az idõjárás engedi, még ebben az évben, de
legkésõbb januárban elkészül a nagyon szépen kialakított játszótér közvilágítása.

I. Batsányi János Gimnázium 
1. Fazekas Bernadett 
2. Keszler Zsuzsa  
3. Mészáros Judit 
II. Batsányi János Általános Iskola 
1. Maurer Ágnes 

2. Fekete Alíz
3. Kulcsár-Horváth Alexandra
III. Bárdos Lajos Általános Iskola
1. Hanzmann Zsófia
2. Vörös Zsófia
3. Kiszely Gizella Gratulálunk!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 54/A 55 56

57 58 54 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72

73 74 69

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes:
1. Pillanatnyi haszonért való megalkuvás 
14. Lovával az egyik akadályt vette célba a
versenypályán.
15. Állat, németül. 
17. Hangtalanul gurít! 
18. Anno vége!
19. Fizimiska.
21. Fojtószagú, sárgászöld, mérgezõ gáz,
latinosan.
22. Egyik távol-keleti nyelvcsalád. 
24. Pályaudvar röviden, fordítva. 
25. Római ötven.
26. Mûvégtag keverve. 
27. Páratlanul nassol! 
28. Keleti férfinév.
29. Fõnemes, spanyol nõnemûs alakja. 
31. Jód.
32.Határozott névelõ.
33. Nagyon sok szegény ember ebbõl
öltözik az olcsópiacon.
36. A sertés hímje.
38. Mindenben megfelel. 40. Jelen nap.
41. Rejtett szegleted!
42. A kertvárosi családi házakhoz tartozik.
44. Valakinek, vagy valaminek a
helyezetét befolyásoló.
47. Oktat.
48. I-vel a végén: romániai város. 
49. Rag, -be párja.
50. A pataknál kisebb. 
51. Jó ..., aludni tér. 
52. Füzet.
54. Részben oszlat!
55. Me..., otthoni nyelven. 

57. Kicsinyítõképzõ.
58. Úgy bánt vele, mint az édesapja, ..
viselkedett.
59. Páratlanul a konyhán! 
60. Névelõ.
61. Oda-vissza férfinév. 
62. Részben tussol!
63. Adnak neki.
65. Élelemmel lát el. 
67. Kén.
68. Véltnélküli vásár!
69. Gy-vel az elején: heged a sebe. 
72. Éneklõ szócska.
73. A jelenleg gyakorolt hobbink. 

Függõleges:
1. Orgonán játszó zenész.
2. Európai fõváros, saját írásordóban.
3. Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei település
a Sajtó mentén.
4. A végén inog! 
5. Cérna eleme! 
6. Diák.
7. Megvalósíthatatlan vágy. B. Idegen
tagadószó.
9. A pezsgõ dugója is ez. 
10. Halk járású zetor!
11. Az udvaron kívül. 
12. Õr.
13. Az orrcimpáknak nem tetszést kifejtõ
igazgatása felhúzása.
16. Szélhárfa.
20. Észak-Amerikában. 
23. Dél.
28. Alaptermészet.

30. K-val az elején: vasolvasztót. 
34. Fohászba foglalt.
35. Egyfajta nõi ruhadarbon. 
37. As a kémiai jele.
39. ..... önt a tûzre, mégjobban elinérgesít. 
42. Tõzsdeijelenség.
43. A függõ 16. sz. eleje. 
45. Néma lant.
46. Oxigén.
53. L: vizsz. 68. sz. fordítva. 
54/a. Hangtalan függõzár! 
56. Áraszt.
48. Névelõvel a vidék! 
64. Nem így!
65. Az elején eljött! 
66. A fogadására. 
68. Képzõ, -va párja. 
70. Ittrium és fluór.
71. R-rel az elején, francia utca. 
73. Sugár.
74. Tárgyrag.

Készítette: Tóth Gyula
A megfejtést a szerkesztõség címére min-
den hónap 10-ig kérjük. A nyertesek
között tárgynyereményt sorsolunk ki.

Kellemes idõtöltést!

A novemberi nyertesünk: Dér Gyuláné,
Tapolca, Honvéd u. 23. A jutalom átvehetõ
szerkesztõségünk címén a fogadóórán.
A novemberi helyes megfejtések: Vízsz.:
1. Víz alatti barlangfilm, 14. Tóth Pál, 44..
Szarmata, 63. Hetvennégy, 67. Fürge cselle,
Függ.: 4. Lóczy terem, 10. Rédl Gusztáv,
21. Kútásás, 28. Csetri, 30. Csónakázni
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A közelmúltban alakult Gyulakeszi
székhelyû "Csobánc váráért Alapítvány"
tapolcai és keszi tagjai néhány napja
érkeztek haza Erdélybõl, ahol felkeresték
és a kegyelet koszorújával díszítették a
régenvolt rátóti Gyulaffy László csobánci
várkapitány nyughelyét.

Az egykor Tapolca mezõváros életében is
jelentõs szerepet játszó vitéz katona,
életének utolsó tíz esztendejét Erdélyben
élte le, mint a fejedelemség mezei hadainak
vezénylõ generálisa. Birtokközpontul és
rezidencia gyanánt Szilágycseh mezõ-
városát és várát kapta fejedelmi ajándékul, s
a mostani emléktúra célpontja is e kicsiny,
alig ötezer lakosú városka volt. Itt áll az az
ódon, ma református templom, amely 1579
tavaszán végsõ nyughelyéül szolgált az
elhunyt tábornoknak. Fent a város fölé ugró
bércen pedig önnön falainak kõomladékába
temetkezve, elburjánzott növényzettõl

takarva romladozik a volt Gyulaffy-vár.
Kõbõl faragott reneszánsz kútkávája még
ronccsá zúzva is gyönyörû, a régi kerítõfal
nyomait azonban már nem lelni, csupán a
sarokbástyák összeomlott romjait fedõ
füves domborulatok látszanak.

A Csobánc alól érkezett látogatók szívé-
lyes fogadója Molnár Kálmán református
esperes-lelkész volt, aki végigkalauzolta a
csapatot Gyulaffy László életének itteni,
még látható emlékhelyein.

A templom -, amely alatt elrejtett lejáratú
kripta ürege kanyarog - õrzi Gyulaffy
kapitány és több régi helybéli nemesúr
csontjait. Bár a templom éppen a teljes
külsõ és belsõ felújítás állapotában volt, a
járólap is feltörve, felszedve, csak néhány
ásónyom kõzúzalékot kellett volna meg-
mozgatni, hogy a kriptalejáratra illeszkedõ
kõlap elõtûnjön. Az idõ mégsem érett ma
arra, hogy a jelenkor fürkész kutatói lép-

jenek e titokzatos holtak házába.
A templom szentélyében márványtábla

díszlik, amelyet Tapolca-Diszel 1990-ben itt
járt delegációja hozott a kapitány halálának
411. évfordulója tiszteletére. Az emléktúra
résztvevõi e táblánál idézték Gyulaffy
László életútját, koszorút helyezve a diszeli
Gyulaffy László Közmûvelõdési Egyesület
és a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
máig meglévõ évtizeddel korábbi babér-
fonatai mellé.

S kijõve a templomból még egy szívme-
lengetõ élmény: a fõbejárattal szemközt
balkéz felõl már embermagasságú az a két
orgonabokor, amelynek tövét annak idején
Csobánc várából hozta a diszeliek deputá-
ciója, de az a borókafenyõ is szépen,
büszkén és dúsan virul, amit a Bárdos isko-
la tanárai és deákjai ültettek ottjártukkor.

Hangodi László

Szólj, síp, szólj!...
Ki itt belépsz, templomba lépsz be, 
Szentség a munka és erõ...
Juhász Gyula himnikus magasságba

emeli a munkát és a munkahelyet.
Célszerû folytatnunk a gondolatsort. 

Ki itt belépsz...
Templom az otthonod; becsüld meg,

gondját viseld, a békesség és szeretet
templomává tedd. Templom a konyha,
szentség az étel. Hálával és áhítattal
fogadd, ne válogató elégedetlenséggel.
Templom a termõföld, a természet;
vigyázz rá, gondozd, mint megélhetésed
és gyönyörûséged forrását. Templom az
iskola; e fiatalokért valaki felelõs! - te, a
nevelés és tudás papja.

Templom a gyógyítás helye; irgalmas
szívvel szolgáld a szenvedõt te, a piros vér
hófehér papja, zöld reménysége. Templom
az ország háza. Választott papja vagy.
Rajtad a nép szeme. Bízik benned vagy
átkoz, tõled függ. Templom a TEMPLOM,
az imádság helye, nem a csevegésé, a
kíváncsi bámészkodásé, még ha "csak"
hangversenyt hallgatsz is. Ki itt belépsz...
Thália papja, igaz és tiszta szóra nyíljék
ajkad, különben nincs jogos szereped a
mûvészet templomában. A rend papja, õre
vagy, a törvény védõje, posztod templom,
szavad szentség.

Templom a bányák mélye, föld, víz, le-
vegõ messze tájai; veszélyeket vállalt
papja vagy, áldozatod szentség. Templom
a tisztes szórakozás helye, a mosoly és
öröm világa. 

De nem templom a gyûlölködés helye,
az önzésé, a megbotránkoztatásé. Sátán
dolgozik ott, nem a béke papja!

Áhítattal és felelõséggel lépj munkahe-
lyed templomába: csakis úgy töltöd be
méltó helyedet ott, ahova sorsod állított.

Dr. G. T. G. 

MAGAZIN - PROGRAMOK

Európai Uniós
Kvízjáték

III. forduló

1. Melyik dél-európai fõvárosban írta alá
Magyarország a csatlakozásról szóló
szerzõdést 2003. április 16-án?
2. Melyik két földközi-tengeri ország
csatlakozik majd Magyarországgal együtt
az EU-hoz?
3. Hogy hívják azt a folyamatot, amikor a
csatlakozni kívánó országok saját
törvényeiket és jogrendszerüket az EU
normáihoz szabályozzák?
4. Hány képviselõ helyet kap
Magyarország az Európai Parlamentben?
5. Hogy hívják Magyarország EU-hoz
delegált nagykövetét?
A megfejtéseket a Városi Könyvtár és
Múzeum felnõtt olvasószolgálatban
szíveskedjenek leadni a következõ
példány megjelenéséig, vagy 2004.
április 30-ig.

Eredményhirdetés: 2004 májusában
Játékunkat a veszprémi Európai

Információs Pont támogatja.

Jó szórakozást, jó játékot kívánunk!

Egy különleges hangulatú irodalmi estnek
lehettünk ismét hallgatói. A Városi
Könyvtár  2003. dec. 8-án, 17 órakor a
Hangraforgó együttest, F. Sipos Beát és
Faggyas Lászlót látta  vendégül, akik egye-
nesen Gyõrbõl érkeztek hozzánk. Az
elõadómûvészpár olyan magyar  költõk ver-
seit zenésítette meg, mint például József
Attila, Petõfi Sándor, Juhász Gyula,
Kölcsey Ferenc. Mellettük hallhatók voltak
kortárs költõk mûvei is, többek között Bella
István, Gál Sándor, Kalász László, Buda
Ferenc, Kányádi Sándor.
Az együttes Juhász Gyula : Karácsony felé
c. versével köszöntötte a szép számban
összegyûlt  nézõket.

Érdekes volt az elõadás koncepciója. Míg
konkrétan karácsonyi vers csak kettõ szere-
pelt a  dalok között, addig a különbözõ
témájú költeményeket sikerrel igazították a
közelgõ ünnep  hangulatához. A szülõföld-
rõl szóló versekrõl az otthon meghitt
melege jutott eszünkbe, míg a  szerelmes
versek a szeretteinket és az ajándékozás
örömét idézték.
A gitárok, a hegedû és a különféle furulyák
hangja egészen elvarázsolt mindenkit ebben
az  adventi idõszakban. A különféle hang-
szerek megszólaltatása és az elõadó-
mûvészek közötti  harmónia rendkívül vál-
tozatossá és színessé tette a zenés estét.        

Gróf Emese

Történelmi emléktúra Erdélybe

December 22-én 9 órától ked-
vezményes pékáru-vásár nyugdíjasok

részére a Városi Könyvtár földszintjén.

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés
új esztendõt kíván tagjainak a tapolcai

nyugdíjasok érdekképviselete. 

"Karácsony felé"

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a
Kábel TV elõfitetési díjainkat a KSH által köz-
zétett, a szolgáltatások területén az elmúlt 1 év
idõszakára megállapított 6%-os inflációs rátá-
val, valamint az ÁFA kulcs 12%-ról 15%-ra
való változásával az Általános Szerzõdési
Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 7-es és 16-os
pontjának megfelelõen aktualizáljuk:

Tájékoztatjuk, hogy a havi elõfizetési
díjaink 2004. január 1-tõl az alábbiak:

Soros rendszerben az elõfizetési díj 11
program után 1134 Ft/hó

Csillagpontos hálózatban I. programcso-
mag 1341 Ft/hó; II. programcsomag 2530
Ft/hó. 

HBO mozi-csatorna mindkét típusú
hálózaton változatlanul 2300 Ft/hó, mivel a
mûsorszolgáltató és mûsorelosztást végzõ
ZELKA Rt. közösen átvállalta az ÁFA vál-
tozásából származó többletköltséget.

A programcsomagok díjai továbbra is
magukban foglalják a mûsordíjakat, a szerzõi
és jogdíjakat, a Hírközlési Felügyelet részére
fizetett díjat, az üzemeltetés költségeit,
valamint a 15% ÁFÁ-t. 

Az ÁSZF megtekinthetõ a ZELKA Rt.
Ügyfélszolgálati Irodáiban, valamint a
ZELKA Rt. www.zelkanet.hu weblapján.

Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolat-
ban bármilyen tájékoztatásra van szüksége,
vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatosan bármi-
lyen problémája adódna, kérjük, forduljon a
Tapolca, Kossuth u. 2. sz. alatt található
Ügyfélszolgálati Irodánkhoz, ahol
munkatársaink készséggel állnak ren-
delkezésre munkanapokon 8-17 óráig
személyesen, vagy a 413-449-es telefonon.

Munkaidõ utáni hibabejelentéseiket tovább-
ra is a 24 órás üzenetrögzítõs ügyeleten, a fenti
telefonszámon várjuk. 21.00 óráig javítunk. 

Reméljük, hogy szolgáltatásaink a jövõ
évben is jó szórakozást és kellemes kikap-
csolódást biztosítanak Önnek és kedves
családjának.

Békés karácsonyt és boldog új esztendõt
kíván Önöknek

Tisztelettel a
DECIBEL BT -

ZELKA RT Antennaüzem

Batsányi János Mûvelõdési Központ
- Kovács József, a Képzõmûvészkör

tagja december 27. és január 5-e közöttre
meghívást kapott Veszprémbe, a "Fények és
Árnyak 2003" címmel  immáron ötödik
alkalommal -, a Veszprémi Hagyományõrzõ
Egyesület által megrendezésre kerülõ tárlat-

ra a Honvéd Kulturális Szolgáltató KHT
veszprémi Intézményébe. 

Városi Rendezvénycsarnok
- 2003. december 21-én 18 órától

Megasztárok Tapolcán. A 2. elõdöntõ fel-
lépõi és a döntõbe került Tóth Vera. 

Tisztelt Elõfizetõink!

PROGRAMAJÁNLÓ

VASTAGH JÁNOS
tanár

Tapolca, 1859. december 23. - Tapolca,
1910. július 5.

Vastagh János a hat elemit, majd a gazdasági felsõbb
népiskolát Tapolcán járta ki, ezután jeles eredménnyel
végezete el a Magyaróvári Kir. Gazdasági Akadémiát.
Katonaidejének letöltése után - 1884-ben - egykori
iskolájában lett tanár, ahol gazdaságtant tanított, és vezette

a gazdasági gyakorlatokat. Szakértelme túlmutatott az iskola kereteken.
Tevékenységének igazi szerepe a filoxéravész elleni küzdelem szervezése lett. Szerepe
volt a Filoxéra Ellen Védekezõ Egyesület létrehozásában, ahol fontos tisztségeket vállalt,
majd elnöke is lett. A bor értékesítésének elõsegítésére szorgalmazta a Balaton-parti
vasút megépítését. A helyi közéletben sok fontos feladatot vállalt. Elnöke volt a
Katolikus Körnek. 1890-tõl 1903-ig az Önkéntes Tûzoltóegyesület elnöke. Kitisztíttatta
a Nagytavat, és közepére egy kis szigetet építettetett. Kortársai igen nagyra becsülték.
Halála után a Batsányi utca déli részét, amelyben a szülõháza állt, egyideig Vastagh János
utcának nevezték. Elévülhetetlen érdemeiért a korabeli Képviselõ-testület az arcképét
megfestette, és a tanácsterembe helyeztette el. Az utókor megkésett gesztusaként a
Városszépítõ Egyesület 1964-ben emléktáblát helyezett el egykori lakóházának falára, és
ismét utcát neveztek el róla. 

Kertész Károly

Tapolcai életrajzok
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A hónap kérdése
Mit vár az új esztendõtõl?

Feltétlenül több megbecsülést
szeretnék kapni a fiatalabb ge-
nerációtól. Rohanó világunkban
jobban figyeljünk egymásra.
Még mit kívánok? Nagyon örül-
nék egy dédunokának. 

KÉRDÉSEK TERE

Szeretném, ha az egész család
békességben várhatná az új évet. A
fiam is sikeresen fejezze be álta-
lános iskolai tanulmányait, nekünk
szülõknek pedig 2004-ben is legyen
biztos munkahelyünk.

- Mindenképpen szebb és jobb
esztendõt várok, bár ez csak álom.
Szeretnék biztonságban és nyuga-
lomban élni, és élvezni jövõre is
az unokák, dédunokák társaságát.
A legfontosabb azonban az
egészség.

SPORT
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ÉPÍTÕIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.

Nyitva tartás: H-P: 7-16 óráig

Szo: 7-12 óráig
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PROFI IS!
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EXPRESS FOTO LABOREXPRESS FOTO LABOREXPRESS FOTO LABOR

A küzdõsportok
is egyre nagyobb
teret kapnak váro-
sunkban. A karate
mellett judoban is
szép sikerek szü-
lettek a közelmúlt-
ban. Czanka Ber-
nadettet és Varga
Júliát, a Havasi
Judo Klub érmes
sportolóit kérdez-
tem az eredmé-
nyeikrõl.

- November
végén a Budapesti
Honvéd judoterme
adott otthont a küzdelemnek - mondja
Bernadett - Életkorom miatt én a diák C-
kategóriában (10 éves) indulhattam. Négy
ellenfelem volt a verseny során. Mindegyik
versenyzõt döntõ technikai fölénnyel
(ipponnal) sikerült legyõznöm. Így lettem
országos magyar bajnok. Természetesen
örülök a gyõzelemnek, de nem értékelem
túl.

- Nekem is az elmúlt hónapban volt
Szentendrén a megmérettetés, a 23 év alatti

korcsoportban indul-
tam - veszi át a szót
Varga Júlia. Dettihez
hasonlóan, nekem is
négy mérkõzésem
volt. A második mér-
kõzésem után össze-
sorsoltak a junior
Európa-bajnokkal, és
itt - sajnos - beigazoló-
dott a papírforma.
Utolsó összecsapásom
egy vérbeli küzdel-
mes-hajtós csatát ho-
zott, ahol is sikerült
két sikeres akciót
végrehajtanom, így

aztán a dobogó harmadik fokára állhattam.
- Manapság a fiatalokat nehéz elszakítani

a modern technika vívmányai mellõl, csak
töredékük az, akik Julcsi vagy Detti
mintájára, szabadidejüket feláldozva lejön-
nek az edzõterembe, és foggal-körömmel
küzdenek azért, hogy az egészséges élet-
mód mellett eredményeikkel is bizonyítsák
önmaguknak, vagy éppen a külvilágnak,
hogy mire is képesek - mondja az edzõ. 

Dancs István

Labdarúgás
I. Tapolca Kupa- nemzetközi teremlab-

darúgó torna
1. FK Rapid- Pozsony 12p (35: 4)  2.

Keszthely 7p (18:19)  3. Tapolca Sp (16:23)
Kézilabda
NB II- es nõí bajnoki mérkõzés
VKL SE Gyõr- Tapolca VSE-Toplán

36:18 (16:8) ifj.: 33:13
Tapolcai gólszerzõk: Antal 5, Szórádi 4,

Vitos 4, Wágner, Bak, Tobakné, Megyeri,
Megyeriné 1-1 gól

Vívás
A Balaton Isover Vívóklub versenyzõi

november 23-án országos gyermek leány-

és fiú párbajtõr versenyen vettek részt
Tapolcán, ahol  File Mátyás arany-, Mörk
Fanni ezüst-, míg Berei Magdolna
bronzérmet szerzett. 

Sakk
NB-I/B. osztályú csapatbajnoki

mérkõzés (5. forduló)
Vízügy SC Budapest-Tapolca VSE-

Isolyth VSK 2:10
Nagyarányú gyõzelemmel zárta a 2003.

évet a tapolcai sakkcsapat. Ezen a napon
minden sikerült a tapolcaiaknak. Nagyszerû
gyõzelmükkel a 3. helyen zárták az õszi
szezont a tapolcai sakkozók, és bizakodva
várják a januári folytatást. 

Tapolca város Képviselõ-testülete
egy, a város iskolai testnevelésérõl és
sportjáról szóló felmérés eredményeit
vitatta meg november 25-én. Ehhez
kapcsolódnak megjegyzéseim.

Az iskolák testnevelõi - a felmérés
szerint - a rendelkezésre álló tárgyi
feltételeket alkotóan, sokrétûen, a tanulók
érdeklõdésével összhangban használják fel.
Tapasztalataim szerint és a tanulók átlagos-
nál jobb labdás ügyességi hátterében, szak-
szerû oktatást feltételezve, "egy tanuló-egy
labda" rejlik. Az adatok szerint valamennyi
iskola tornatermében, szertárában megtalál-
hatók Tér Henrik Ling és Ludwig Jahn
alkotta torna, testedzõ, ügyesítõ szerek. A
svéd és a német tornát kollégáink sikeresen
ültették magyar talajba, mindenekelõtt
labdagyakorlatok, gimnasztikák és táncele-
mek, játékok ötvözésével.

Nemrég részt vettem a Batsányi János
Általános Iskolában Csank Szilvia bemu-
tató óráján. Élményt jelentett számomra a
kolléganõ jó hangulatot teremtõ, rutinos,
fegyelmezetten kötetlen óravezetése. Él-
ményt hozott az igazgatói irodában tartott
óraértékelés is, amelyet Tóth Marika igaz-
gatóhelyettes vezetett, miközben a friss
diplomás Vers Csilla a mozgáskoordináció
életkori sajátosságairól korreferált, elfogó-
dottság nélkül.

A város testnevelõ tanárai között többen
vannak megyei, regionális, országos szin-
ten elismert szakemberek. Sportképesítésük

edzõi, versenyszervezõi, játékvezetõi
tevékenységük szakfórumokon is számos
elismerést kapott. Koleszárné Lelkes
Katalin, Hanzmann László, Schneider
Zsolt, Somogyi Sándor és a Kazinczy fiatal,
tehetséges és szorgalmas tanárnõ hármasa,
természetesen a velük dolgozó kollégák
segítségével, iskolateremtõ módon, nagy
hatékonysággal szervezik gyermekeink
testnevelését, szabadidõsportját. 

Nem lehet eléggé értékelni azt a
körülményt sem, hogy valamennyi
intézményvezetõ - az óvodákat is beleértve
- meggyõzõdéses híve, szakértõje a test-
nevelésnek. Bizonyára, ezért tudnak ered-
ményesen érvelni a feltételekért. 

Sajnos, Csermák József városában nincs
atlétikai szakosztály, tehát nincs edzõ sem,
aki a jelentkezõket bevezetné a kala-
pácsvetés rejtelmeibe. Zsivótzky Gyula
olimpiai bajnok, Gécsek Tibor Európa-
bajnok, Németh Pál itthon és külföldön
elismert edzõ ittjártukkor említették, hogy
készséggel támogatnák a kalapácsvetés ha-
ladó hagyományainak újraélesztését. Nagy
örömmel és illõ PR mozgósításával köszön-
tenénk azt a sportbarát szponzort, aki a
kalapácsvetés személyi és tárgyi feltétele-
inek megteremtésében meghatározó szere-
pet vállalna. Csermák Kati és családja nagy
örömét sem szabad figyelmen kívül hagyni.  

Nádori László

A TVSE Természetjáró
Szakosztályának 
január havi túrája

3-án Sáska - Agártetõ nyílttúra!
10-én Keszhely-hegység
17-én Káli-medence nyílttúra!
24-én Vállus - Lesenceistvánd -

Tapolca
27-én Monostorapáti - Kapolcs

(DI)
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Fotó: Sulyok Ferenc

A tatami reménységei

Mester és tanítványai

Elismerõ szavakSporteredmények


