
"Bor örök,-örökségünk a bor" címû
két napos konferenciának a Hotel
Pelion adott otthont november 13-án és
14-én.

A különbözõ borrégiókból érkezett
vendégeket Ács János polgármester
köszöntötte, majd a résztvevõk elõadá-
sokat hallhattak a borágazat jelenérõl és
jövõjérõl. Szó esett a Borutak
Szövetségének célkitûzéseirõl, az érdek-
védelem szerepérõl is. A Balatoni bor-
régió helyzetérõl Májer János, az FVM
Badacsonyi Kutatóintézet igazgatója tar-
tott elõadást. Arról, hogy hogyan változik
a bortörvény és a hegyközségi törvény az
EU-s csatlakozást követõen, dr. Urbán
András, a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának titkára beszélt. 

A Tapolcai Kiképzõ
Központ életében a novem-
ber 11-ei bevonultatás
ünnep volt.

Utoljára vonultak be kis-
katonák Tapolcára. A követ-
kezõ években a szombathe-
lyi, illetve a szabadszállási
kiképzõ központ fogadja
majd a fiatalokat. A városból
utolsóként bevonuló Zsédöly
András Ferencnek Császár
László alpolgármester em-
léklapot adott át. 

(Részletek Új utakon...
címmel a 3. oldalon.)

Dr. Papp Lajos szívse-
bész tapolcai elõadásának
hallgatósága bepillanthatott
egy kivételes adottságú
gyógyító szinte vallomássá
szelídülõ gondolataiba, és
képet kaphatott arról, mi-
ként vélekedik Istenrõl,
emberrõl, magyar sorsról az
az orvos, akit  néhány évvel
ezelõtt  Cambridge-ben, Az
év nemzetközi emberének
választottak. 

(Riportunk Én az embe-
rekbõl merítek erõt... cím-
mel az 5. oldalon.)

Új 

Azok, akik helyismeret nélkül vál-
lalkoznak arra, hogy Tapolcával
ismerkedjenek, nem is sejtik, hogy
milyen csodálatos természeti kincs van
alig húsz méterre a lábuk alatt. Az idõ
és a víz hatalmas barlangrendszert
teremtett itt az évmilliók során.

A Tavasbarlangot 1903-ban fedezték
fel. A Kisfaludy utca 7. szám alatt Tóth
Pál pékmester házat akart építtetni, de
elõtte kutat ásatott Németh Ferenc
kõmûvesmesterrel. Az ásás és robbantás
során a kútfenék egy része leomlott. A
bátor kõmûves bekúszott a mögötte talált
rejtelmes, sötét üregbe. Ami ott várta, az
olyan volt, mint a tündérmese. Egy hatal-
mas terembe jutva sima tükrû, kristály-
tiszta tóra bukkant, amelynek mélyén jól
kivehetõ sziklaboltozatok, nyílások lát-
szottak. Az esetet jelentették Lóczy
Lajosnak, a kiváló geológusnak.  

A természeti ritkaság híre hamar elter-
jedt. Bár a barlang tudományos feltárása

a század elején elkezdõdõtt, a szervezett
barlangkutatásra csak a nyolcvanas évek
végén került sor. 

(A feltárás jelenlegi helyzetérõl készült
írásunk Felfedezõ úton címmel a 6.
oldalon.)
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Alattunk egy csodálatos világ
100 éve fedezték fel a Tavasbarlangot

Életünk legfontosabb értékei
“Így kell élni, a szeretet túszaként”

Utoljára vonultak be kiskatonák

Borünnep volt Tapolcán

Tisztelt Olvasók!

Az Új Tapolcai Újság felelõs
szerkesztõjeként köszöntöm Önöket.

Szerkesztõi programom összeál-
lításához a példát mutató elõdök adtak
segítséget. 

A magyar nyelvû újságírás két tapol-
cai születésû óriással is büszkélkedhet.
Míg Batsányi János a magyar irodalmi
folyóirat megújítójaként és szerkesztõ-
jeként vívott ki elismerést, addig Török
János a hazai gazdasági újságírás
megteremtõje lett.

1890 karácsonyán került olvasók elé
a Helyi  és  v idéki  érdekû het i lap
alcímet viselõ Tapolca és  Vidéke.
Az akkori szerkesztõ az alábbi gondo-
latokkal bocsátotta útjára az újságot:
"Saját közlönye révén beszéltessenek
meg városunk és vidéke érdekei".

A ma újságírója sem tehet mást,
mint, hogy azon az úton jár, amit 113
évvel ezelõtt elõdje kijelölt:

- Hírekkel, tudósításokkal, ripor-
tokkal mozgásban tartani azt a
települést,  amelyrõl szól, bemutatni
mindazt a történést, amelybõl az idõk
folyamán történelem lesz.

- Segíteni, hogy az újság hasábjain
keresztül az itt élõ emberek önmagukra
ismerjenek. 

Az Új  Tapolcai Újságnak továbbra
is tájékozódási pontot kell adnia annak
a helyi polgárnak, aki a televízió, az
Internet révén az egész világban
barangolhat, de közvetlen környe-
zetével is kapcsolatot akar tartani, és
nem passzív szemlélõje, hanem cse-
lekvõ részese akar lenni annak a
szûkebb környezetnek, melyben éli min-
dennapjait, azaz az életét. 

Kérem, fogadják bizalommal a
megváltozott Új Tapolcai Újságot, és
segítsék abban, hogy valóban a város
lapja lehessen.

N. Horváth Erzsébet

Fotó: Szilaj Rezsõ

Fotó: PT

Fotó: HG Fotó: www.taplap.hu

Lehet, hogy ebbõl a kisfiúból is borász lesz?
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2004-ben jelentõs összeget kell át-
csoportosítani, elvonni más felada-
toktól, hogy az intézményrendszert
mûködtetni tudjuk.

- November 25-én tárgyalja a Képviselõ-
testület a 2004. évi költségvetés koncep-
cióját. Ennek keretében fel kell mérni az
önkormányzat bevételi lehetõségeit, és ezek
ismeretében meg kell határozni a következõ
évben elvégzendõ feladatokat és prioritá-
sokat.
Nincs az országnak még elfogadott költ-
ségvetése. Ezért is nehéz arról nyilatkozni,
hogy milyen lehetõségek lesznek a szá-
munkra. Az eddig megadott irányelvek
alapján a normatív támogatások összege
nem nõ. Az intézmények költségeihez, a
dologi kiadásokhoz a központi költségvetés
nem biztosít forrást. Tehát egészen biztosak
vagyunk abban, hogy 2004-ben jelentõs
összeget kell átcsoportosítani, elvonni más
feladatoktól, hogy az intézményrendszert

mûködtetni tudjuk.

Nem titok, hogy a város mindent
elkövet azért, hogy a Tavasbarlang
üzemeltetési jogát visszaszerezze.

- A Tavasbarlang felfedezésének 100. évfor-
dulójára méltóképpen készül a város.
Tudjuk azt, hogy a Bakonyi Bauxitbánya
Kft. üzemeltetési szerzõdése 2004-ben
lejár. Nem titok, hogy a város mindent
elkövet azért, hogy a Tavasbarlang üze-
meltetési jogát visszaszerezze. Az ren-
dezvénysorozat programjai is bizonyítják,
hogy Tapolca rendelkezik olyan szakmai
tudással, olyan erõvel, amely erre feljo-
gosítja. 

- A helyi adókban annyi változás történik,
hogy a tavaly már közösen megállapított,
de be nem vezetett kommunális adó kétezer
forinttal történõ megemelésére és a gépjár-
mûadóban - a törvényi kötelezettség által
elõírt - 1200 Ft/100 kg-os súlyhatár
bevezetésére teszünk javaslatot. 

Az utak felújítása csak úgy lenne tel-
jes, ha az aszfaltréteg cseréjére
lehetõség nyílna.

- Mi is tudjuk, hogy milyen a város útjainak
az állapota. Nem elõször történt a

feltörésük, csonkításuk. Az utak felújítása
csak úgy lenne teljes, ha az aszfaltréteg
cseréjére lehetõség nyílna. Ennek a
fedezetét azonban a város saját forrásból
nem tudja biztosítani, de olyan pályázatok
sincsenek, amelyek a város belsõ úthálóza-
tának a fejlesztését támogatnák.

December 8-án 17 órakor a Városi
Mûvelõdési Központban, december
9-én 17 órakor pedig Diszelben, a
Kultúrházban lesz közmeghallgatás.

- A novemberre tervezett közmeghallgatás
idõpontja december elejére tevõdött át.
Ennek oka, hogy újabb ismeretekre vártunk
a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatban.
Köztudott, hogy a város résztvevõje annak
a Brüsszelben pályázatot nyert ISPA-pro-
jektnek, amely 170 település szelektív hul-
ladékkezelését - az uniós elvárásoknak
megfelelõen - lesz hivatott megoldani.
Sajnos, a lerakóbázis helyének kijelölésé-
ben problémák merültek fel. Úgy tûnik, újra
népszavazás lesz azon a településen. A
közmeghallgatással azonban nem akarunk
tovább várni. December 8-án 17 órakor a
Városi Mûvelõdési Központban, december
9-én 17 órakor pedig Diszelben, a
Kultúrházban lesz közmeghallgatás. 

N. Horváth Erzsébet

2003. november 11-én tartotta a
Tapolca székhelyû Helyi Védelmi Bizott-
ság soros, kibõvített ülését, melynek fõ
napirendi pontja a rendkívüli téli
idõjárási viszonyokra való felkészülés
volt.

A tanácskozásra meghívást kaptak a hon-
védelmi körzet polgármesterei, valamint
azon szervek vezetõi, akik egy "küszöb
alatti helyi katasztrófa" esetén képesek és
alkalmasak a segítségnyújtásra.

Olyan intézkedési terv készült, amely a
rendkívüli idõszak esetére tartalmazza az
úton rekedtek kimentésének, elhelye-
zésének, ellátásának feladatait, a közle-
kedés feltételeinek romlásakor foganatosí-
tott rendszabályokat, a "kamionstop"-ból
adódó, illetve a hajléktalanokról való gon-
doskodás szervezési teendõit.

Kijelölésre és felkészítésre került a HVB
Katasztrófavédelmi Operatív csoportja
mellett mûködõ 24 órás ügyeleti szolgálat. 

Ez az ügyelet - Tapolca Város
Polgármestere, mint Helyi Védelmi
Bizottság Elnöke - utasítására kezdi meg
mûködését, a Polgármesteri Hivatalban, a
helyi polgári védelmi iroda bázisán. 

Az ügyelet folyamatos kapcsolatot tart
helyben az érintett együttmûködõkkel és
segítségnyújtókkal, a legfontosabb szolgál-
tatókkal, illetve a lakossági alapellátásban
érintett szervezetekkel. Közvetlen kapcso-

latban áll a megyei Vészhelyzetkezelési
Központtal, illetve a szomszédos helyi
védelmi bizottságokkal. Honvédségi erõ
igénybevétele csak rajta keresztül lehet-
séges, amennyiben azt az emberi élet
illetve, az anyagi javak biztonsága
megköveteli. Elérhetõsége /aktivitás után/ a
87/321-121-es telefonszámon lehetséges.

Horváth András pv. alezredes 
HVB tag

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

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

Felkészülés a télre

Iparüzési adó Gépjármûadó Kommunális adó Építmény adó Idegenforg. adó

Adózok/adótárgyak (db) 725 4.955 6.052 517 15

Kivetés (eFt) 267.121 51.776 49.601 59.576 -

Befolyt összeg (eFt) 242.931 55.092 45.561 62.655 4.162

Teljesítés %-ban 90,9 100,6 91,9 105,2 -

2002. évi eredeti elõirányzat 270.000 50.000 40.000 62.000 7.000

Helyi adók
Kivetések és teljesítések 2003. október 31-ig adatok eFt-ban

Új Tapolcai Újság

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Pályázati hirdetmény
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot hirdet: 

Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ Tapolca, Ipar u. 2. II. emelet 14.
szám alatti 39,10 m2 területû garzonlakás ("fecskeház") bérleti jogának megszerzésére
temészetes személyek részére, maximum 5 éves határozott idõtartamra 2003. december
15 - 2008. december 14. napjáig.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást, valamint pályázati anyagot a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási- és Mûszaki Irodája ad. (87/511-154, 122-es mellék)



Azok, akik nézni szokták a parlamenti
közvetítéseket, tapasztalják, hogy térsé-
günk országgyûlési képviselõje egyre
gyakrabban kér és kap szólási lehe-
tõséget. Egyszerû mondatokkal fogalma-
zott, világos példákkal alátámaszott meg-
nyilatkozásai ritkaságnak számítanak a
bonyolult körmondatú, nehezen követ-
hetõk között. 

- A költségvetésrõl, az adótörvényrõl
szóló parlamenti viták mindig sok politikai
színt kapnak. Ennek oka, hogy a kormány a
saját elképzeléseit fogalmazza meg.
Nekünk, az ellenzéknek pedig az a dolgunk,
hogy ezt - jobbító szándékkal - meg-
próbáljuk módosíttatni. Míg az elõzõ kor-
mány idején, a kétéves költségvetés
meglétekor a magyar vállalkozók egy
bizonyos adókörnyezetben biztonságosan
tervezhettek, mert tudták, hogy ez idõ alatt
nem történik változás, addig jelenleg ez
nincs így. Sõt, ha megnézzük a nemzetközi
piacelemzõk véleményét, akkor azok is a
mi álláspontunkat erõsítik. A Széchenyi-ter-
ven keresztül igen komoly gazdaságépítõ
program indult az országban. A kor-
mányváltás után a mostani kormánypártok
azt ígérték, hogy a pozitív dolgokat folytat-
ni fogják. Nem így történt ez sem. Míg a
változó adótörvények kapcsán õk arról
beszélnek, hogy mit, miért kell emelni, hol
adnak kisebb-nagyobb kedvezményt, addig
az ellenzék arról szól, hogy ezek miként
érintik a lakosságot. 

- Mi várható jövõre?

- A szakértõi gárdánk szerint a jövõ év
sokkal nehezebb lesz, mint az idei. Ha
logikusan gondolkodunk, akkor ez már
látható, érezhetõ is. A tavalyi évben a kor-
mány akkora költségvetési hiányt halmo-
zott fel, amire eddig nem volt példa. Ezt a
pénzt pedig elõ kell teremteni.  Az adó-
törvény-csomag azt a célt fogja szolgálni,
hogy a túlköltekezést valamilyen formában
csökkentse. Azt mondják, hogy a változás
az uniós harmonizáció miatt történik. Már
nem tudom azt mondani, hogy csak füllen-
tés vagy csúsztatás van a dologban. Sokkal
inkább a lakosság tudatos félrevezetése, a
hazugság nyilvánul meg benne. Az EU-
országokban az ÁFA-terhelés 8-10% között
van, nálunk 18% lesz. Hiába mondjuk el ezt

különbözõ fórumokon, nem jön le a médián
keresztül. A szocialisták dicsérik az adóked-
vezményeket, s közbe majd észre fogja
venni a lakosság, hogy mennyivel többet
fog fizetni bizonyos termékekért vagy szol-
gáltatásokért. A nyugdíjasoknak szóló
szórólapjukon keresztül magyaráztam el a
fiamnak a várható helyzetet. Dicséretes,
hogy nõtt a nyugdíj, de azt nem teszik
hozzá, hogy mi a helyzet azzal, aki naponta
8-10-féle gyógyszert szed, és  mi történik
akkor, ha 1 kg kenyér 200 Ft lesz. - Neked
most van 1000 Ft zsebpénzed - mondtam a
fiamnak -, azon tudsz venni 50 db kenyeret.
Adok neked 10%-kal több pénzt, de azon
már csak 45-öt tudsz vásárolni. Mi ér töb-
bet? - kérdeztem tõle. A válasza nyilván-
való. 

Félõ, hogy a turisztikai vállalkozá-
sok jelentõs része tönkremegy, vagy
nem lesz versenyképes az Unióban.

- Ön, mint a Parlament Idegenforgalmi
Bizottságának elnöke miként ítéli meg a tu-
rizmus helyzetét?

- Ennek a kormánynak az idegenforga-
lom az egyik nagy vesztese. A tavalyi évben
még 28,7 milliárd forint volt a támogatás
mértéke, az idei évben ez már csak 19 mil-
liárd. Jövõre pedig csak 14,2 milliárd lesz.
Nagyon komoly pénzösszegeket vonnak el
az ágazattól. Félõ, hogy a turisztikai vál-
lalkozások jelentõs része tönkremegy, vagy

nem lesz versenyképes az Unióban. Mi azt
is elmondtuk, hogy két év alatt 25 milliárd
forinttal kevesebbet kapott az ágazat, mint
az elõzõ években. Ráadásul a mostani
adómódosítások már olyan helyzetben érin-
tik az idegenforgalmi vállalkozásokat, hogy
nem tudnak árban korrigálni, hiszen már
áprilisban, májusban "piacra dobták" azokat
a katalógusaikat, amelyekben a 2004. évi
árak is szerepelnek. A 3%-kal megemelt
ÁFÁ-n keresztül 10 milliárd forintot vesz ki
az állam az idegenforgalom zsebébõl. A
kormányzat azt ígérte, hogy lesz önálló
minisztériuma a turizmusnak, lesznek
adókedvezmények. Nem lettek. Mi van
helyettük? Inog a turisztikai államtitkárság,
és nõnek az elvonások.

- A Parlament költségvetési vitájában Ön
is felszólalt.

- Igen. A jövõ évi helyzetrõl szólva
elmondtam, hogy míg az elõzõ kormány
idején csökkent az államadósság, addig
most 1 milliárd eurós hitelfelvétel várható,
miközben nagy értékû magyar tulajdonokat
értékesítenek, privatizálnak. Sok ezer mil-
liárd nagyságrendû az az állami vagyon,
amit külföldi kézre fognak adni. Gondolok
itt a Mol Rt-re, a Paksi Atomerõmûre, a
Villamosmûvekre és egyebekre. Úgy tûnik,
hogy az ezekbõl származó bevétel is kevés
lesz ahhoz, hogy egyensúlyban tartsa az
államháztartást.         

N. Horváth Erzsébet

Az Életérték Alapítvány bemu-
tatkozó estjén, október 30-án zsúfolásig
megtelt a Városi Mûvelõdési Központ.
Az est meghívott vendége dr. Papp
Lajos szívsebész volt.

Tihanyi Zoltán az elõadást megelõzõen
azokra hívta fel a figyelmet, akiknek a
legnagyobb szüksége van a segítségre. -
Az élet értékei a gyerekek - mondta -,
értük szövetkezünk ma este.

Sólyom Károly alapító, az alapítvány
céljait ismertetve az emberi lélek erejét
hangsúlyozta - Ha van lélektõl lélekig
közvetlenségû kapcsolata az embernek,
akkor lehetséges a segítségnyújtás, és ez
megmentheti a rászorulókat. Nem
véletlenül cseng egybe a professzor
elõadásának a címe - Az élet értékei - és
az alapítvány neve. Mindkettõ azokra az
értékekre mutat rá, amelyek mindannyi-
unk számára fontosak. 

Dr. Papp Lajos az ember egyedi
voltáról, a kapott és vállalt feladat tel-
jesítésérõl is beszélt. - Bár 6 milliárd
ember él a Földön - mondta -, de egye-
denként kell majd elszámolnunk arról,
hogy mit tettünk, mit végeztünk életünk
során. Ebben a földi, látható világban a
kemény harc, az erõszak és a cselekvés az
úr. Az életben maradás parancsa, a fizikai
lét fenntartása bûnök elkövetését és egy-
ben gyötrelmek elviselését jelenti. A ha-
talommal azonban szemben áll Krisztus
világa. Ebbõl a láthatatlan világból ered
minden szépség, minden tisztaság. 

A magyarság sorsfordulóit is bemutató
elõadás után Dr Papp Lajos a Jöj jön el
a Te országod címû könyvét dedikálta. 

A Tapolcai Kiképzõ Központban
november 11-én utoljára vonultak be
sorállományú katonák. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy Tapolcán megszûnik a
bevonultatás, a helyüket a teljesen profi,
szerzõdéses állomány fogadása veszi át.

A megye különbözõ településeirõl
érkezett fiatalokat Császár László alpol-
gármester a város nevében köszöntötte.
Mint mondta, nagy öröm, hogy továbbra is
mûködik a laktanya, hiszen itt nagyon sok
ember  - tiszt, tiszthelyettes és civil - dol-
gozik, azaz Tapolca közvetlenül és
közvetve is ezreknek nyújt megélhetési
lehetõséget. 

Halász Sándor alezredes tájékoztatása
szerint ezen a napon 650 fiatal kezdte meg
sorkatonai szolgálatát Tapolcán. - Nagy
öröm volt számomra - mondta az alezredes
- Zsédöly honvéd megnyilatkozása, amikor
azt mondta, hogy büszke arra, hogy

bevonulhat katonának. Én, mint hivatásos
katona éppen ezt az elkötelezettséget
hiányolom a hadsereg egész életébõl. Õ és
a hozzá hasonlók lesznek majd azok, akik
szívvel-lélekkel és nemcsak pénzért,
hanem valóban elhivatottságból fogják tel-
jesíteni a haza fegyveres védelmét. 

- Valóban nem szerettem volna kihagyni
azt az élményt, amit a hadsereg adhat -
mondja András. - Sõt, ha megtetszik, akkor
hivatásosként is szeretnék szolgálni. Van
elõttem példa: édesapám több, mint 16
évet töltött el katonaként, és úgy szerelt le,
mint százados. Nagyon sajnálatos dolog-
nak tartom, hogy a fiatalok egy része ki
akarja kerülni a sorkatonai szolgálatot.
Véleményem szerint egy kicsit meg-
keményít, felvértez mindenkit az itt
eltöltött hat hónap. Szükség is van rá,
hiszen az élet sokkal keményebb, mint az,
amit itt tapasztalhat az ember. 
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Lélektõl lélekig

A Magyar Honvédség Szer Nélküli
Laktanyákért címû rendezvénysorozatá-
nak tapolcai programjára november 14-
én került sor a kiképzõ központban. 

Matuz István ezredes, a rendezvény
házigazdája megnyitójában arra hívta fel a
figyelmet, hogy a hadsereg a társadalomtól
nem elhatárolható egység, így a kábítószer-
rel kapcsolatos problémák sem maradnak a
laktanyán kívül. A Tapolcai Kiképzõ
Központ drogérintettségérõl szólva a
parancsnok elmondta, hogy mivel a lak-
tanya "veszélyes üzem", nagyon fontosnak
tartja az ellenõrzést. A rendõrséggel kötött
megállapodás eredményeként már évek óta
tartanak váratlan, kutyás ellenõrzést a

bevonulást követõ elsõ két héten. Ennek
óriási a visszatartó ereje. De visszatartó
erejû az is, hogy a szert fogyasztókról a tel-
jes állomány elõtt esik szó. Az elmúlt évek-
ben a sorállományban kevés érintettet talál-
tak, de a drogfogyasztás megjelent a hivatá-
sos állományban is. A kiszûrt fiatalember
további sorsáról a Gyõri Katonai Ügyészség
dönt. 

A tapolcai program résztvevõi sport-
versenyeken, konzultációkon vettek részt,
és tabuk nélkül beszélgethettek olyan
szenvedélybetegekkel, akik feltárva az elsõ
fogyasztás körülményeit, a kiútról is vallot-
tak. (Nt)

A szer nélküli laktanyákért

Új utakon a Tapolcai Kiképzõ Központ

Kapcsoljon szerdánként 18 órakor a
TVT adására! Friss hírekkel, maga-
zinnal, stúdióbeszélgetésekkel várjuk. 
Vasárnap 13 órától szentmise-
közvetítést és a szerdai adás ismétlését
láthatják. Hirdessen a  képújságban! A
szerkesztõséget keresse a 87/510-079 -
es telefonszámon!

“Szakértõi gárdánk szerint a jövõ év sokkal nehezebb lesz, mint az idei”
Riport Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõvel a parlamenti munkáról, a változó adókulcsok hatásairól

Kérek egy szem
Algopyrint!

Az egészségügyi tárca rendeletter-
vezete szerint 2004. január elsejétõl a
fenti kéréssel bárki betérhet a gyógy-
szertárba. Stark Ervin tapolcai
gyógyszerész szerint ennek a rendelet-
nek a bevezetése szakmapolitikai
szempontból elhibázott döntés lenne.

- Az egészségügyi kormányzat, mivel
a gyógyszerköltségeket az ország min-
den évben túllépi, megtakarítást sze-
retne elérni. Viszont a jelenlegi jog-
szabályok kötelezik a    gyógyszertárt
arra, hogy minden egyes kiadott meny-
nyiséghez mellékeljen használati
utasítást vagy betegtájékoztatót. Na, már
most, ha bevezetik azt, hogy egy-két
darabot is ki lehet adni a gyógyszerek-
bõl, akkor minden használati utasítást
fénymásolni kell. A gyógyszernek így
újabb kiszerelési díja lesz. Lehet, hogy
2 szem Algopyrinért 60 Ft-ot fog fizetni
a beteg, szemben a 300 Ft-os csomag
árral. Arányaiban lényegesen rosszabbul
jár. A tervezet ellen minden szakmai
szervezet tiltakozik, de elõfordult már,
hogy - bár megkérdezték a véleményün-
ket, mégis másképp döntöttek. 
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A Kormány a 141/2003. (IX.9.) sz. ren-
delete az Európai Unió közös agrárpolitiká-
ja magyarországi végrehajtásáról, illetve a
nemzeti agrártámogatási rendszerben érin-
tett ügyfelek összefüggõ gazda- és ügyfél-
regiszter létrehozásáról döntött. Az ezzel
kapcsolatos nyilvántartásbavételérõl szóló
Kormányrendelet 14.§-a alapján az elmúlt
évben nyilvántartásban felvett ügyfeleknek
egy alkalommal nyilvántartási kérelem
nyomtatványt küld a hozzájárulás
megadása és a nyilvántartásba vétel
céljából.

Amennyiben a nyilvántartásban szereplõ
adatokkal a gazdálkodó egyetért, aláírása
után a falugazdásznak leadja a nyom-
tatványt. Ezek után a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal az új elõírások
szerint nyilvántartásba veszi. A tízjegyû
állandó azonosító számnak köszönhetõen
nem lesz szükség a rendszeres adatszolgál-
tatásra, csak változtatások esetén kell beje-
lentést tenni. A regisztráció az EU-támo-
gatások igénybevételének elengedhetetlen
feltétele.

Minden ügyfélnek a lakóhelye, illetve a
székhelye szerint illetékes falugazdásznál

kell regisztrálnia magát.
Novembertõl kezdõdik azoknak az

ügyfeleknek a megkeresése, akik a mezõ-
gazdasággal kapcsolatos nyilvántartásban
megtalálhatók. Az új esztendõtõl kezdve
csak a mezõgazdasági termelõ tevékeny-
séget késõbb megkezdõknek, illetve azok-
nak kell bejelentkezniük, akik valamilyen
okból nem kerültek be az új nyilvántartási
rendszerbe, és nemzeti vagy közösségi
támogatást kívánnak igényelni.

A természetes személyeknek meg kell
adniuk személyazonosítóikat (név, édes-
anyja neve, állampolgársága, születési
helye, születési ideje), lakcímüket. Nem
természetes személyek esetében a nevet,
címet adószámot, cégeknek cégjegyzékszá-
mot. Aki támogatást kíván igénybe venni,
annak minden esetben meg kell adnia
bankszámát. (Ezzel minden támogatást
igénylõnek rendelkezni kell!) Az egyéni
vállalkozóknak meg kell õrizni, hiszen ez
az okirat biztosítja az ügyfél egyértelmû
azonosítását valamennyi közösségi és hazai
támogatási eljárásban. 

Szabó Jenõ

Agrártámogatás az EU-ban

- Nemrég ünnepelte huszadik születés-
napját a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar. A
Városi Rendezvénycsarnokban megtartott
jubileumi koncertre sokan voltak kíváncsi-
ak.

- Nagy sikerrel mutatták be a Városi
Moziban Szomjas György Vagabond címû
filmjét. A bemutató után a közönség a ren-
dezõvel és a film szereplõivel beszélgetett.
Az estet Táncház zárta.

- II. Rákóczi Ferencrõl tartott elõadást nem-
rég Hangodi László történész a Batsányi
Mûvelõdési Központban. Szavai nyomán
vidékünk kuruckori élete elevenedett meg. 

-  A 125 évvel ezelõtt született Krúdy Gyula
írásmûvészetérõl Az élet álom címmel tar-
tott elõadást Sturm László irodalom-
történész a Városi Könyvtárban. Az írásait
esõmosta jeleknek tartó ködlovag alakját
megidézõ elõadás méltán aratott sikert.

Szemünk fénye

A Városi Mûvelõdési Központban
nemrég megrendezett kiállításon Moys
Zoltán váci újságíró fotóinak segít-
ségével bepillantást nyerhettünk a
Dévai Gyermekotthon kis lakóinak
életébe. 

A közelképek, az ellesett szomorú és
örömteli pillanatok egy olyan közösség
létérõl tudósítanak, amelynek legna-
gyobb összetartó ereje a szeretet. A kiál-
lítás megnyitóján közremûködött  Tiha-
nyiné Orosz Sarolta és Román Iván.
Albioni egyik csodaszép mûvét szólaltat-
ták meg. Az esten Ács Jánosné tolmá-
csolásában Teréz anya imája hangzott el.
Üzenete örök érvényû: 

"Az ember érthetetlen, logikátlan és
önzõ.

Nem fontos, szeresd õt!
Ha jót teszel, önös céljaidnak tudják

be.
Nem fontos, tégy jót!" 

A Városi Mûvelõdési Ház adott otthont
annak a hagyományos Márton-napi
ünnepségnek, amelyen a Vinum
Vulcanum Borlovagrend új tagokat ava-
tott. 

A jelölteknek komoly próbatételen kellett
túlesniük ahhoz, hogy a badacsonyi hegy
levének hivatásos népszerûsítõi közé kerül-
hessenek. 

Deutsch Tamás, az elõzõ kormány sport-
minisztere, dr. Mohosné Pónácz Edit
gyógyszerész, Bakos György önkormányza-
ti képviselõ, Császár László alpolgármester
és Matuz István ezredes a rend zászlósborá-
nak elfogyasztása után esküt tettek arra,
hogy az elkövetkezendõkben a badacsonyi
borokat részesítik elõnyben. 

Forrás: www.taplap.hu
Szerencsésnek tudhatják magukat azok,

akik elfogadták a Boldog Özséb Alapítvány
meghívását Szörényi Levente Színház és
történelem címû elõadására a Batsányi
Mûvelõdési Központba. 

A Liszt-díjas zeneszerzõ bepillantást

engedett az alkotás misztériumába. A
megelevenedõ élmények és a zenei betétek
segítségével a hallgatóság végigkísérhette a
mûvész és a mûvek életútját, de megismer-
hette az István, a király, az Attila címû rock-
operák fantasztikus sikerének titkát is. 

A korszerû tudásért
November 19-én Budapesten volt

annak a szakiskolai fejlesztési program-
nak a nyitóértekezlete, amelynek egyik
pályázati nyerteseként a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola megreformál-
hatja a szakiskolai képzését - tudtuk meg
Lájerné Tóth Éva igazgató asszonytól.

- A pályázat A és B komponensében
indultunk, és mindkettõben nyertünk. Ezek
segítségével a 9., 10. osztályban, illetve a
11. és 12. osztályban folyó képzés fog
korszerûsödni. A programban  mérés-
értékelés is szerepel. Ez azt jelenti, hogy a
tanárokat megtanítják mérõlapokat
készíteni, értékelni. A negyedik témakör a
minõségbiztosítási fejlesztés. Ebben az
iskolánknak szerencséje van, mert
elvégezte a Comenius-fejlesztési prog-
ramot. Remélhetõleg ez könnyíteni fogja a
munkánkat. 

Messze vagyunk még?
Néhány hónappal ezelõtt tizenkét

gyûjtõsziget jelent meg a város külön-
bözõ pontjain azzal a céllal, hogy a
szelektív hulladékgyûjtés Tapolcán is
elkezdõdhessen . Az edényzeteken felirat
jelzi, hogy melyik részbe kell bedobni az
üveget, a mûanyag palackot és a
papírhulladékot. Kiss Nándor, az OTTO
Tapolca Kft. ügyvezetõ igazgatója a
tapasztalatokról tájékoztatta lapunkat.

- Rendszeresen ürítjük ezeket a hulladék-
gyûjtõket, és az a tapasztalatunk, hogy
fehér és színes üveg meglehetõsen kevés
van bennük, papír, illetve mûanyag palack
annál több. A legferekventáltabb helyeken -
a Sparnál, az Alkotmány utcai ABC-nél, az
Y-i ABC-nél - emiatt le is cseréltük az
egyik üveges konténert mûanyagpalack
gyûjtõre. Nagyon vegyesek a tapaszta-
lataink. Vannak helyek, ahol kommunális

hulladék elhelyezésére használják az
edényzetet. Ezt meglepõdve és gyakran
látjuk a Móricz Zs. utcai gyûjtõszigetnél, de
esetenként másutt is elõfordul. Van azonban
egy másik gond is. Az üveges konténereket
barbár módon felfeszítették, a zárakat
letépték. Gondolom, hajléktalanok, vagy
azok, akik erre szakosodtak, beváltható
üvegeket kerestek bennük. Ezt a problémát
jeleztük a város felé is. Bár nagyon nehéz a
barbárság ellen védekezni, de össze kell
fognunk, és ehhez szükséges a média segít-
sége is. Az edények zárhatóságára most
újabb megoldást keresünk, és bízom benne,
hogy az elkövetkezendõkben már nem
fogják felfeszíteni õket. Európában már
évtizedek óta jól mûködik a szelektív hul-
ladékgyûjtés. Ennyire messze lennénk még
tõle? (NHE)

Hírek röviden

Borlovagok

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Farkas József és Szilágyi Gabriella gyermeke: Mercédesz Vanessza
Varga Csaba és Hornyák Julianna gyermeke: Csaba
Pap Mihály és Szél Hajnalka gyermeke: Bence Mihály
Nagy László és Baumgartner Erzsébet gyermeke: Tamás Levente
Lendvai Sándor és Horváth Mónika gyermeke: Móna Delila

Gratulálunk!

Farkas Judit és Döbrentei István
Kovács Eszter és Sinkó László
Csillag Edit és Czyntula Tamás
Hal Zsuzsanna és Szabó Imre

Zoltán

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Az alkotás titkai

1898. november 1. 105 éve
Rédey Gyula dr. apátkanonok

plébános felszentelte az új tapolcai
temetõt és kápolnát. 
1988. november 11. 15 éve

Marton László Pásztorfiú szobrát
avatta fel Czibere Tibor mûvelõdési mi-
niszter a szobrászmûvész szülõháza
közelében. Ez Marton László századik
köztéri alkotása.
1913. november 16. 90 éve

E napon született Nován dr. Papp Pál
fogorvos, atlétaedzõ. Tanítványa,
Csermák József 1952-ben a helsinki
olimpián a kalapácsvetés olimpiai bajno-
ka lett. 
1893. november 18. 110 éve 

Súlyos diftériajárvány szedte áldoza-
tait a tapolcai és diszeli gyermekek kö-
zött.              

A Városi Könyvtár archívumából

Évfordulók

Fotó: www.taplap.hu
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Emlékezem arról az ötven évrõl, amely-
nek Tanult Barátom a hatalommal való  tak-
tikus harc nélkül haszonélvezõje volt. Nem
rovom fel, én is megéltem. Persze  elõzõleg,
mint annyi polgárt, családomat is tönkretette
a Moszkvából irányított  bolsevista párt. Az,
amelyik egymás kiirtása után alkalmas fia-
talokat vitt ki utánpótlásul. Akiket erre a
borzalmas ideológiára beprogramoztak.
Kezdetrõl  csak ennyit. DE EMLÉKEZEM: -
Arra, hogy csak az emberben hittem, aki
néha isten, néha ördög. Földön vagy  poklot,
vagy mennyet készít. A Béketábor inkább
poklot csinált.

- Nem hittem szervezetekben, pártokban,
de bíztam nagy emberekben: Lékai,  Kada
bíborosokban, Klempa püspök úrban, Pro-
kop mûvész úrban, néhány  jezsuita bará-
tomban. Így írtam a Vigíliába, az Új
Emberbe és az Egyház Fórumba.

- Nem lobbiztam, Horn Gyulától vissza-
követelni mentem el a kommunisták,  tehát
általuk elraboltakat: Kölcsey, Kossuth, Ady,
Wekerle hagyatékát.

- Szolgálati lakásból bérlakásba

költöztem, amit minden bennlakónak,
amikor a ráfordítást nem bírták, mert olyan
magas lett, felajánlottak  megvételre.
Többedmagammal megvettük akkori folyó
áron.

- Hányszor vetette szememre Tanult
Barátom, iskolatársam M. Gyula  véd-
ernyõjét, ami nélkül elvtársai szétszedtek
volna. Summa cum laudeként - öt év
numerus clausus után - "munkáskáderként"
kellett beevickélnem az egyetemre.
Csodálnám, ha a fegyveres testületekbeni
orvosi munkám  alapján, a legmagasabb pol-
gári kitüntetést kiérdemelve nem kaphattam
volna vadászengedélyt.

- A szakosítón a gyûlölt tud. szoc, dial.
mat, helyett esztétikák végeztem.

- Nem színekben indultam a választá-
sokon, azok a pártok támogattak, akik
megkerestek a kemény kommunista
ellenességükkel. Egyesek mivé lettek?

- Azt a választást az elsõ önkormányzat-
ban mindenképpen meg akartam  akadá-
lyozni. Csak késõbb sikerült, leváltani a
jelöltet, újságcikkekkel  bombázva. El is vit-

tem, mint mondják a "balhét", mert Tanult
Barátom a  bíróságon ellenem vallott. Tóth
József viszont kiállt mellettem.

- Tanult Barátom minden kezdemé-
nyezésérõl tudtam, hogy alapítványokkal,
indítványokkal szimpátiát és szavazatokat
igyekezett gyûjteni pártjának. Ez  ter-
mészetes volt, de az is, hogy ellenálltam.
Néha fájt. Jelenben is teszi.  Tegye!

- Ugyanúgy ellenálltam, mint a belõle
áramló állandó balos propagandának és  a
törekvésének, hogy a baloldali sajtóter-
mékekre elõfizessek. Hát nem!

- Egyszer még indultam a múltban
választáson, aztán abbahagytam a harcot
más csatatérért. Ott viszont elértem, hogy
bõven hozzájárultam ahhoz, a  szocialisták
közül Tapolcán senkit nem választottak be a
Képviselõ-testületbe.  Aki bejutott, listán
került be. Itt tartunk Tanult Barátom. Itt tar-
tunk, és  becsülöm az egyenes kiállást, amit
nem vártam programozott agytól. A tévedé-
sei? Hát, Istenem! A mankurté is rossz.

- Az elavult program hatása kitöröl-
hetetlen, most is tart. Tanult Társam  ugyanis

még nem vette észre, hogy az a párt, amelyet
véd, már hátat fordított  Neki is, a
szegényeknek is. Soraiban gyanús milliár-
dosokat véd, megpróbálta  Európát meg-
kerülni Amerika felé, és hûtlen lett a pro-
letárdiktatúrához.  Jó lesz erre figyelni! Már
Türmerék is haragusznak.

Változatlan barátsággal Dr. Sáry Gyula

“Így kell élni, a szeretet túszaként” -
írja Makovecz Imre a szívsebész Jöjjön el
a Te országod címû könyvének elõsza-
vában. Arról, hogy honnan meríti a fela-
dathoz az erõt, magát az orvost
kérdeztem. 

- Az emberekbõl merítem az erõt, onnan
táplálkozom. Nagyon sok gyógyított, gyó-
gyult betegemtõl olyan szeretetet kapok,
ami semmivel össze nem hasonlítható. 

- Messzirõl érkezett a gyógyító útjára?
- Nagyon messzirõl is, meg közelrõl is.

Jóisten kegyelmébõl már nagyon korán
bizonyosságot szereztem a létérõl. Ahogy
szoktam mondani, én nem hiszem Isten
létét, hanem tudom. Az életem hullámhe-
gyek és völgyek sorozata. Egy kis baranyai
faluban születtem, ott voltam kisiskolás. A
szüleim sokáig nem is gondoltak arra, hogy
tovább fogok tanulni, de egy iskolai
színielõadás majdnem eldöntötte a sorso-
mat. - Akárhogy is elvégzi a gimnáziumot.
Színésznek még jó lesz - mondták.

- Hol járt gimnáziumba?
- A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumba jár-

tam. Harmadikos gimnazistaként bio-
lógiából bekerültem az országos tanul-
mányi verseny tíz legjobbja közé, így
elméletileg már egyetemista is lettem, de
gyakorlatilag - bár egy év múlva jelesen
érettségiztem - kizártak az ország összes
egyetemérõl, mert negyedikben nem
mentem ki felelni oroszból. No, nem poli-
tikai okból, sokkal inkább azért, mert szé-
gyelltem a gyenge tudásomat.

- Mit tett ezután?
- A munka addig sem volt idegen tõlem.

Beálltam csillésnek a bányába, aztán
mûtõsfiú, katona, majd egyetemista lettem.

- Innen már egyenes út vezetett a szívse-
bészetig?

- Nem. Féltem tõle. Azt tudtam, hogy
fantasztikus lehetõségeket rejt magában,
de nagyon veszélyes is. Aztán mégis vál-
laltam a kihívást. 

- Ön a mûtétjeivel életeket ment. Hogyan
éli meg a halál lehetõségét?

- Többször elõfordult már velem, ha
megéreztem a halált, nem végeztem el a
mûtétet, de valójában nem foglalkoztat az
operáció elõtt. Ha viszont a beteg fél,
akkor én is átveszem a félelmét, és ez
elkísér a mûtét alatt. A magam halálát nem
félem. Számomra a földi létnek nincs
akkora jelentõsége, mint a lelki életnek,

ezért nem félem a fizikai halált. Sokkal
inkább félem azt, hogy nem Istennek tet-
szõen cselekszem, hiszen én is ugyanolyan
bûnös ember vagyok, mint bárki, aki ezen a
Földön él. Reményeim szerint egy nagyon
picit tudok talán javulni, ha sokat próbálok
tenni a lelki üdvösségemért. Aki megpróbál
igaz módon élni, annak a halál sem elret-
tentõ. 

- Olvastam valahol egy jellemzést Önnel
kapcsolatban: Olyan, mint a ketrecbe zárt
vad.

- Volt egy idõszak az életemben, amikor
nagyon ketrecben éreztem magam, de pon-
tosan a Jóisten szabadított ki. Már nagyon
régóta nem vagyok "ketrecben", még akkor
sem, ha ketrecbe zárnak. És különösen nem
leszek vad a jövõben. 

- A családja miként áll Ön mellett?
- A családom mindig mögöttem állt, én

nem álltam sokszor a családom mögött.
Sokszor szoktam mondani, hogy aki
hivatást választ, annak cölibátust is kellene
fogadnia. Mert, ha én egy asszonyt fele-

ségül választottam, gyermekeket nem-
zettem, akkor nekem kötelességem van a
feleségem és a megszületett gyermekeim
iránt. De én ezt a kötelességet sokszor
elmulasztottam. Az én életemben nagyon
sokszor a feladat volt az elsõ, a család a
második, vagy a harmadik. 

- Elõadásában a lélek fontosságát
hangsúlyozva eljutott a magyar lélek, a
magyar nyelv és a magyar sors csodájához
is.

- Kevés dologban vagyok olyan
bizonyos, mint abban, hogy ilyen
gyönyörûen a lelket, a szívet egyetlen egy
költõ, egyetlen világnyelven sem tudja
megszólaltatni, mint a magyar költõ, a ma-
gyar nyelv. Mi a lelkünkbõl beszélünk.
Ezért is hiszem azt, hogy nekünk, ma-
gyaroknak a XXI. században fontos
történelem-formáló szerepünk lesz. A ma-
gyar történelem egyfajta bizonyíték arra,
hogy a magyar emberek képtelenek a
gonoszságra. Nem az indulatokra, - mi
indulatosak vagyunk és indulatból sokszor

butaságokat cselekszünk -, de tartósan és
különösen kifundálva a gonoszságra képte-
lenek vagyunk. A magyar nép, a magyar
emberek nem gonosz, hanem jó. És ha ez a
jóság intézményesül, ha egyre többen és
bátrabban teszik ezt, akkor Európában meg
fogják hallani ezt a hangot is.

- Mit szól a mai tapolcai rendezvényhez?
Ehhez a rengeteg emberhez, ehhez a
csendes együttléthez?

- A legfontosabb dolgot tetszett kimon-
dani. Nagyon sokszor nem az a fontos,
hogy mit mondunk, hanem az, hogy
hogyan mondjuk. Nem az a feltétlenül
fontos, hogy mi maradt meg az agyunkban,
hanem az fontos, mi maradt meg a
lelkünkben.  Ebben a nehéz, zajos világ-
ban, ebben a fény- és hangszennyezett
világban jó a templomi csend. Bizonyos
dolgok közvetítéséhez halk szavak kel-
lenek. Nagy öröm volt számomra az, hogy
itt olyan emberek jöttek össze - nagyon
sokan -, akik a lélek hangjára voltak
kíváncsiak.

- A bölcsek kövét senki nem adta oda
nekünk. Nem is akarunk így fellépni.
Kinyújtjuk kezünket mindenki felé, aki
odaadja. Tudatos árokásás folyik a
közélet sok színterén. Mi ellene akarunk
ennek menni. Nem hamis összeborulá-
sokkal, hanem a nálunk szeren-
csétlenebbek segítésével - mondta Kiss
Katalin, az Életérték Alapítvány kuratóri-
umának elnöke, amikor arra kértük, hogy
szóljon az alapítvány céljairól, létrejöt-
tének okairól.

- Az Életérték Alapítvány -hosszas
vívódás után - 2003 augusztusában jött
létre. Létrejöttének számos oka van.
Egyrészt az a megindító szegénység,
amellyel az elszakított nemzetrészeken:
Erdélyben, Kárpátalján és a Partiumban
találkozunk. Másrészt pedig az, hogy egyre
többször látunk és hallunk Magyarországon
is lelki és szellemi, de akár anyagi
nyomorúságban élõ fiatalokat is. A har-
madik ok pedig, hogy alapítványunkon
keresztül megmutassuk a bennünk lévõ jó
szándékot.

- Kik az alapítvány tagjai?

- Azt gondolom, hogy óriási felelõsség a
következõ nemzedékkel szemben, hogy
milyen követendõ képet mutatunk fel.
Éppen ezért örülök annak, hogy olyan
embereknek sikerült egymásra találniuk az
alapítványban, akik, ha akarják, ha nem,
példát adnak az életükkel. Már további
támogatók is jelezték szándékukat, sõt
többen pártoló tagok szeretnének lenni.
Szeretettel várjuk õket is.

- Milyen terveik vannak a jövõre nézve?
- Elõadásokat szeretnénk tartani,

jótékonysági bálokat. Sportrendezvényeket,
családi programokat szervezünk, s mindezt
az adni akarás örömével. Mert adni jó. Én
hiszek abban, hogy mindenkinek van adni-
valója. Emlékszem, hogy édesanyám
kiválóan tudott sütni sajtos ropit. Ha
valakivel jót akart tenni, hajnalban fölkelt
és sütött neki egy adaggal. Õ ezt tudta adni,
és ebbe belevitte minden szeretetét. Más
ember szép virágot nevel, míg más faragni
vagy festeni tud. S van olyan, aki egy-
szerûen csak mosolyogni tud. Ki mondaná,
hogy az ilyen tettek nem értékesek?

- Nagy sikere volt az alapítvány bemu-

tatkozó rendezvényének.
- Nagyon örülünk annak, hogy ilyen

sokan fogadták el a meghívásunkat. Az est
csúcspontjának láttam, amikor dr. Papp
Lajos professzor úr arról beszélt, hogy a
szeretet olyan kicsi és törékeny ebben a
világban, mint a gyertya lángja, de csak az
képes a sötétséget eloszlatni. Ekkor lassan
elsötétült a terem. Csak alapítványunk gyer-
tyája világított. Többen azóta gyer-
tyagyújtással emlékeznek erre a pillanatra,
és próbálják a lehetetlent: gondolni jó
szándékkal arra, aki átkoz és rosszat okoz
az életben. Valaki, látva az elõadásra hívó
plakátot, megkérdezte, hogy miért nem a
helyén gyógyít ez az ember, miért járja az
országot? Talán ez az est válasz lett neki is,
ha ott volt. Õ olyan orvos, aki megértette,
az ember nem egy óra, amit néha meg kell
reparálni, hanem ennél több. Többre hiva-
tott, akit végtelenre nyitott lényként tisztel
és kezel, mert nem vagyunk óra. 

A riportokat készítette: 
N. Horváth Erzsébet

É n  i s  e m l é k e z e m ,  d e  j o b b r ó l
Válasz az Emlékeztetõ Dr. Sáry Gyulának címû írásra

Tisztelt Olvasók!

A fenti írás közlésével az Új Tapolcai
Újság eleget tett annak a kötelezettségének,
hogy az érintett félnek is lehetõséget adott a
megnyilatkozásra. Az elkövetkezendõkben
is helyet kívánunk biztosítani közt érintõ vé-
leményeknek, de semmilyen - bárhonnan
jövõ - olyan írást nem közlünk, amely szél-
sõséges véleményeket, indulatokat tartal-
maz, és személyiségi jogokat sért. 

Továbbra is várjuk leveleiket, amelyeket
általában rövidített, szerkesztett formában
adunk közre. 

"Az emberekbõl merítem az erõt, onnan táplálkozom"
Beszélgetés dr. Papp Lajos szívsebésszel

“Mert nem vagyunk óra”



A római katolikus szentmisék rendje
- Advent 1. vasárnapjától (november 30.)

kezdõdõen, hétköznapokon reggel 6 órakor a

plébániatemplomban hajnali szentmisék. Ad-

ventben, december 24-én reggel lesz az utolsó.

- December 24-én délután 4 órakor a gyer-

mekek számára karácsonyi pásztorjáték a

római katolikus templomban. Az éjféli szent-

mise elõtt ismét elõadásra kerül a betlehemi

mûsor.

- Karácsony napján és másnapján (decem-

ber 25-26.) ünnepi miserend van: 8.00, 9.00,

10.30, 18.30 órakor a plébániatemplomban,

11.00 órakor a temetõkápolnában.

Református istentiszteleti rend
- December 23-án 16 órakor Gyermekkará-

csony
- December 25-én 11 órakor ünnepi isten-

tisztelet Úrvacsoraosztással
- December 26-án 11 órakor ünnepi isten-

tisztelet Úrvacsoraosztással

Evangélikus istentiszteleti rend
- December 3-án Adventi esték címmel

Fehér Károly esperes tart gyülekezeti estet
- December 14-én 8.30-kor istentisztelet
- December 21-én 8.30-kor istentisztelet
- December 24-én 14.30-kor Gyermek-

karácsony
- December 25-én 8.30-kor istentisztelet

Egyházi hírek
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Száz évvel ezelõtt, 1903-ban fedezte fel
Németh Ferenc kõmûvesmester a Tavas-
barlang elsõ szakaszait. Ez egyben az
itteni barlangkutatás történetének kez-
dete is. Bizonyára sokakat érdekel az is,
hogy napjainkban milyen új felfedezé-
sekre került sor városunkban és környé-
kén.

Egészen 1986-ig a városban nem
mûködött önálló barlangász szervezet,
ekkor alakította meg Kolláth János a
Plecotus Barlangkutató Csoportot, melynek
jelenleg én vagyok a vezetõje. Korábban a
feltárásokat máshonnan érkezõ búvár-
klubok végezték, az õ munkájuk ered-
ményeképp a Tavasbarlang hossza elérte az
1 km-t. A karsztvízszint süllyedése a nyolc-
vanas évek végére lehetõvé tette, hogy a
szárazzá váló szûkebb járatokat is felkutas-
suk, áttörjük az omladékhalmokat, vagy
átássuk magunkat a kúszófolyosókat elzáró
iszapon. Így a barlang ma már három kilo-
méternél is hosszabb, bár a vízszint emel-
kedése miatt a feltárások nagy része hoz-
záférhetetlenné vált. A jelentõsebb új sza-
kaszok közé tartozik a 40 méteres Maxi-
mum-terem, melynek vége a járásbíróság
sarkáig nyúlik. Az itteni tóból nyílik az
újabb búvármerülések eredményeként
megismert Poseidon-ág. Érdemes megem-
líteni az Iskola utcáig húzódó Mikulás-ágat
és a Szenvedések-termének járatrendszerét,
melyet a Vörösmarty utca déli végéig sik-
erült bejárni.

Másik kutatási területünk a Kórház-bar-
lang. Itt a kisebb oldalágakon kívül két
nagyobb járatot sikerült feltárni. Az új szál-
loda alá nyúló Tavas-ág fõ látnivalója a
névadó tó, ahová létrán lehet lejutni. A
békaemberek ennek alján egy 20 méteres
termet fedeztek fel, melyben források
fakadnak. A víz jelenleg járhatatlan utakon
a Tavasbarlangba áramlik. A Macska-ág
bejárása még az edzett barlangászokat is
próbára teszi, ugyanis 100 métert kell
kúszni egy szûk járatban, mire elérjük a
tágabb, kisebb termekkel is rendelkezõ
részt. A fáradtságért viszont kárpótolnak a
falakon csillogó kalcitkristályok. Ez a bar-

langszakasz a járásbíróság alá vezet, és
néhány métere megközelíti a Tavasbarlan-
got, de mivel magasabb szinten helyezke-
dik el, az összeköttetésre nem sok remény
van.

Legújabb felfedezésünk a Hotel Pelion
udvarán található Berger Károly-barlang.
Erre az építkezést megelõzõ fúrások segít-
ségével bukkantunk rá, majd egy kútásó
brigád 12 méteres kutat mélyített az üreget
harántoló furat mentén. Innen kiindulva az
omladék átbontásával sikerült bejutnunk az
elsõ terembe. További feltárásaink ered-
ményeként a járatok hossza ma már eléri a
200 métert, öt kisebb-nagyobb terem is
található benne, melyeket a tapolcai barlan-
gok kutatásában, hasznosításában kiemel-
kedõ szerepet játszó személyekrõl nevez-
tünk el. (Horváth Tibor, Kessler Hubert,
Keszler Aladár, Piedl Endre, Plózer István).
Az egész barlang névadója, Berger Károly
a Tavasbarlang népszerûsítésében szerzett
maradandó érdemeket még a második
világháború elõtt. A barlang jövendõ sorsa
egyelõre bizonytalan, az eredeti terv szerint
gyógybarlang lett volna, de ez nem valósult
meg. Esetleg némi komfortosabbá tétel után
barlangi kalandtúrák céljára szolgálhat,
elsõsorban szállóvendégek részére. A szálló
építésekor még egy kuszoda jellegû, kb. 30
méteres barlang is elõkerült, de ez jelenleg
nem hozzáférhetõ. (Béla-barlang)

Szilaj Rezsõ

Tihanyiné Bálint Zsuzsanna képzõ-
mûvész pedagógus  ott született, ahol az
én õseim nyugosznak. Káptalantóti a falu
neve. Ha apai nagy - s dédszüléim sírján
gyertyát gyújtottam, mindig megcsodál-
tam a temetõkapu keretében a
Csobáncot, s azt a kapu tetején nõdögélõ
fácskát, amely a kövek habarcsából
magának talajt puhított, hogy élhessen…
Magányos, mint egy cédrus. Minden
mûvésznek így kellene kapaszkodnia tán,
ilyen szívósan, jut eszembe, pedig gondo-
latban még csupán Zsuzsa bölcsõhe-
lyénél tartok.

Veszprémi gimnazista, s a megyeszékhe-
lyünkrõl Pécsre kerül, fölveszik a fõiskola
földrajz-rajz szakára. Mondanom sem kell,
hogy sorsában visszaköszön majd ez a
mediterrán végvárunk a színeivel, élmé-
nyeivel, no meg a Csontváry-gyûjtemé-
nyének csodáival, hisz a rajz tagozatos
zalahalápi általános iskola, ahol hosszú
évek óta tanít, a nagy Napút-festõ nevét
veszi föl. 

A polcomon 1996 óta ott van egy gyerek-
verses kötetke, amit õ illusztrált.
Angyalvihánc Manophülében a címe.
Bûbájoló tevékenység volt ez a javából. A
taplógombából manófül lett a versekben, a
hozzájuk rendelt rajzokból pedig a Tapolca
környéki erdõk gyerekképzelte susogása,
álomszerû lényei, állatai elevenednek meg.
Groteszkségükben is van valami a népi

szürrealizmusból, ami a szemünk láttára
megszentelõdik.

Festményeit a Damjanich utcai házukban
láthattam elõször, aztán úgy hozta a sors,
hogy abba az utcába költöztek férjurával, a
vegyészmérnök Attilával, ahol az én
gyerekkorom telt. A Mogyorósi utcát, a mai
piacét, nem kell bemutatni ezen a vidéken
sem. Bajcsy-Zsilinszkynek hívják, és
Zsuzsa azon a dombtetõn lakik, ahonnan a
Szent György-hegyet látni, abban az
utcában, ahol kölyökkoromban a csorda járt
a harasztra. Ám, a legpontosabbat akkor
mondom róla, ha festõvel jellemzem. Nos,
telente a ródlizó gyermekekkel úgy néz ki
ez az utca, mint ama havas Breughel-fest-
mény. Itt alkot Zsuzsa, nem csak fest, de
testvérmúzsám is abban az értelemben,
hogy régóta szavakkal, versben is ki tudja
fejezni magát. 

Az 1990-es évek végén tanítványainak
tapolcai tárlatát Zongor Gábor festõmûvész
társaságában nyithattam meg. Az alkalom
karácsonyi volt igazán, magam apró kis
betlehemes képekkel készültem. Hadd
másolok most ide, hadd hangozzon el egy
darabjuk 2003 Ádventje elõtt is. Általa
kívánok Zsuzsa asszonynak és minden
Kedves Olvasónak szép várakozást az
ünnepek elõtt!

Köröttünk milyen fa, mondd,/Mely csak
így égig ér? / Földben a lomb ./ És menny-
ben a gyökér.        (Karácsonyi ágaskodók)

Németh István Péter

Cédrus és fenyõfácska
KULTÚRA - MAGAZIN - PROGRAMOK
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PLÓZNER ISTVÁN
barlangkutató

Tapolca, 1948. január 8 - Hévíz, 1977.
október 30.

A rendkívüli emberi adottságokkal rendelkezõ tapolcai
fiatalembert már általános iskolás korában vonzotta a bar-
langok világa. Levélben keresett meg neves kutatókat,
tanácsot kérve egy általa megtalált barlang feltér-

képezéséhez. Tudományos alaposság, az új ismeretek dokumentálásának igénye vezette
további életében is. 

1964-ben a Lóczy Lajos csoportban ismerkedett meg a száraz barlangok kutatásával,
és még ebben az évben bekapcsolódott a Tapolcai Kutató Bizottság munkájába is. 1971-
ben hivatásos könnyûbúvár lett. Aktív kutatásai mellett a víz alatti fényképezés legjele-
sebb hazai mûvelõjévé vált. A Magyar Karszt - és Barlangkutató Társulat elsõ elnöke. A
hatalmas munka elismerése, hogy az MKBT 1976. évi közgyûlése szakosztályi rangra
emelte a Víz Alatti Barlangkutató Szakbizottságot. Kutatásainak eredményeirõl sok köz-
lemény jelent meg. A külföldi szaksajtóban megjelent írásainak köszönhetõen a magyar
víz alatti barlangkutatás nemzetközileg ismert, sõt elismert lett. Számunkra igen fontos,
hogy a tapolcai Tavasbarlang víz alatti rendszerének feltárásában és térképezésében
végzett kiemelkedõ munkát. 

1977. október 30-án, 29 évesen a Hévízi-tó forrásbarlangjában végrehajtott merülés
közben vesztette életét. 

Még csak 55 éves lenne. Nevét a hévízi kórház falán emléktábla õrzi.

Kertész Károly

Tapolcai életrajzok
Felfedezõ úton

Szólj, síp, szólj!…
Ajándékot adni is, kapni is öröm. Szeretet, öröm, remény, csiszolja az ajándékozó

életét, hála és öröm az ajándékozottét. Külön öröm, ha valóban örömet szerez maga az
ajándéktárgy.

De mennyi ajándék lepi meg az embert napról napra! Az élet nagy ajándéka a beszéd
képessége, a járás, az alkotás lehetõsége, a tudás, az erõ, a természet értékei, együtt-
érzõ-segítõ embertársak.

Mennyi reménységgel várják a szülõk, hogy gyermekük kimondja az elsõ szót, meg-
tegye az elsõ lépést, rájuk nézzen, mosolyogjon.

A szólás képessége fejlõdhet szónoki magasságokig, de talán fontosabb, hogy tar-
talmilag tiszta és igaz legyen. Az erõ is csak akkor ajándék, ha jóra irányul. Nagy kincs
a tudás, de nem mindegy, mire használjuk fel. Ajándék a mosoly, a szíves szó, olykor
orvosság is lehet. Ajándék a tehetség, munkaképesség. Tele van életünk ajándékkal.
Kölcsönösen megajándékozhatjuk vele egymást-nemcsak karácsonykor.

Dr. G.T.G.

Batsányi János Mûvelõdési Központ
- December 2-án 11 és 12 órakor Filharmóniai
hangverseny.
- A Nyugdíjas Klub MIKULÁS-napi össze-
jövetele december 8-án 15 órakor lesz.
- A PÁN-EURÓPA Klub december 11-én tart-
ja foglalkozását.
- A keszthelyi Balaton Színház bérletes
elõadásai december 9-én 19 órakor
GÁZLÁNG, december 16-án 19 órakor a
budapesti Vidám Színpad elõadásában: Sex a
lelke mindennek. Autóbuszok 18 órakor a
szokott helyekrõl indulnak.

Helyõrségi Klub
- Hétfõn és szerdán 18.00 órától várjuk a höl-
gyeket tornára, keddenként 18.00-tól pedig
hastáncra
- Fudokan karate oktatása keddenként és
csütörtökönként 18.00 órától. 
- A gyermekeknek kéthetente - szombat
délelõttönként - játszóházat tartunk
- A fiatalokat szombatonként disco várja
Városi Rendezvénycsarnok
- December 18-21-ig Karácsonyi Vásár. Zenés
programok a vásár ideje alatt. Érdeklõdni: 06-
30/9293-540

KÖSZÖNET
A Batsányi János Gimnázium és

Szakképzõ Iskola diákjait támogató
Biztatás Alapítvány nevében ezúton
köszönjük meg mindazok adományát, akik
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
segítették tevékenységünket.

Az elnyert 119.416 Ft-ot tehetséggondo-
zásra, versenyek díjainak biztosítására
fordította a kuratórium.

Továbbra is várjuk segítõ felajánlásukat,
az Alapítvány adószáma: 1 8919343-1-19

Programajánló



Egyes nevekhez számunkra a történelem
elõítéleteket kapcsolt. Arany óta a  Bence név a
szeretettel, megbízhatósággal és hûséggel párosult.
Ilyen  várakozással néztem interjúm elé, és nem
csalódtam. 

Mint a többi, eddig felfedezett tapolcai leány és fiú,
azonnal teljes értékû  beszélgetõ partnerként lépett fel.
Amikor elmondta, hogy feleléskor kifejezetten a
logikájára támaszkodik biflázás helyett, megértettem
magatartását. Tehát  közösségében is eszének vezetését
használja, hiszen dacára alapjaiban értékes konzervatív
lényének, nincs ütközése korabeli, felületesebb fia-
talokkal.  Feldolgozza pillanatok alatt a helyzetet, és
helyesen dönt. Mindenki kedveli.

Ez azonban csak az esze lenne, de meggyõzõdtem,
lénye mélyén rendkívül  harmonikus lélek él. Így az is
érthetõ, hogy római jutalomutazást kapott onnan, ahol
az emberi lélek az  elsõszámú érték. Nem volt meg-
lepõ, hogy ezen utazás fõ benyomását az ott tapasztalt
mediterrán hangulatban jelölte meg. 

Másik külföldi útja Ausztria, ahová sportutazást tett.
Ebbõl következik, nem  szobanövény ez a fiú, nagyon
is életrevaló.

Kulturális hátterében ott található a saját televízió és
a számítógép. Amin  fennakadtam, kevés kedves köny-
vet, olvasmányt jelölt meg. Ami viszont javára  szólt,
legnagyobb olvasásélménye Robinson volt. Mi követ-
kezik ebbõl? Az, hogy a logikus életvezetésû fiú olyan
egyéniségben látja a példát, aki magára utalva is képes
az  érvényesülésre. Kedves költõi, Ady és Radnóti.
Eredményei közt tartja számon a nyelvi versenyeket,
ahol rendre eljutott a  megyei szintekig. Eredmény
számára, hogy iskolai ünnepélyeken lámpaláz  nélkül
szerepel, és ilyesmire gyakran felkérik. Német és angol
nyelvet tanul,  hogy majd az életben használja. 

Adalék az is, kedveli a társasági táncokat. Nem a
discót!

Érdekes, hogy még nem döntött egy elérendõ pálya
mellett. Talán igaza van,  hiszen sok hatás érheti még,
ami segíti a döntést. 

Öröm volt Bencével beszélgetnem, mert korszerû
életvezetésû, modern nézetû,  értékelvû beállítottságú
fiatalokat felfedezni MA élmény.

Róma megragadta. A Trévi-kút vízébe - mesélte - be-
dobta a visszatérést biztosító  pénzdarabot. Tehát Ró-
mával még találkozni kíván. A jövõ eldönti, mit jelent
majd számára.

Kívánom, váljon épülésére!            Dr. Sáry Gyula

− A Batsányi János Gimnázium és
Szakközép Iskola tanulói részt vettek az
október 30-án Hévízen megrendezett Deák
és kora történelmi verseny regionális dön-
tõjén. Az I. helyezést elért csapat tagjai:
Balogh Éva 12.A, Mayer Katalin 12.C,
Mózner Zsófia 12.A, Sramli Krisztina 12.A,
Török Lilla 12.A. 

− Effenpergel Veronika a Batsányi János
Általános Iskola 7.a osztályos tanulója, a
Megyei Munkaügyi Központ által meghir-
detett novellapályázaton a 7-8. osztályosok
korosztályában I. díjat nyert. 

− Tiszaföldváron rendezték meg a II.
Országos Mini-Tenisz Bajnokságot, ahon-
nan a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 2.b
osztályos teniszezõi éremmel térhettek
haza. Egyéniben Zoboki Csanád I., Kis
Gábor Vencel III. lett. Csapatversenyben a
II. helyen végeztek. 

− December 12-én (pénteken) 18 órakor a
Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolában Müller Ilona zongo-
ramûvésznõ ad jótékonysági estet.

− A Barackvirág Óvodában évrõl-évre
megemlékeznek Márton-napjáról. A cso-
portokban libás népi mondókákat, népi kör-
játékokat játszanak a gyerekek. 

(Helyesbítés: Elõzõ számunkban a K i s
teniszezõk nagy s ikerei címû írásunkban
tévesen jelent meg Buti Bence neve.)

Stankovics Árpád

A ti gyermeketek
(válasz Ady Endre: 

A mi gyermekünk  c. versére)

Megszülettem hát, legény
a napsugárlelkû, én. Elindultam  
merre szél hozta rózsa illatát  
a menyasszonyt, napvirág szemû  
lényt, s a fényt

Hej!  
A régi bánatok az mit rám  
hagytatok, õs költõ!
Nyíló tubarózsa, csodacsók  
késõ még lényetek
Ti, kié sosem voltam én  
kell-e még várnotok  
él-e még fényetek?
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SZABADIDÕ

SulihírekFedezzük fel......
Bence

Vízszintes:
1. Tapolcán készült a világon az elsõ,
egyedülálló természeti alkotás.
13. Régi római kisértékû aprópénz.
14. A telektulajdonos neve, akinek a
telkén találtak rá a barlangra.
15. Alsónemû.
16. Kötõszó.
17. K-val az elején, nagyon híres versenyló
volt.
18. Fordítva: elhantol.
20. Veszprém-megyei település, vasúti
csomópont.
22. Munkánk befejeztével elégedetten
mondjuk.
23. Jód vegyjele.
24. Fordítva: járunk rajta.
25. Kétkarikás számunk.
29. Néma sereg!
30. Centiliter, röv.
31. Elviselte.
33. Napszak.
35. Röviden: ahova az országunk igyekszik.
36. S-sel a végén: mobil üzenet.
37. Szántás és esõ után ezt látjuk a szemünk
elõtt.
39. Sok ...., a mondat összetevõje.
41. Ilyen mészkõben alakult ki e ter-
mészeti ritkaságunk.
45. Vajon rá?
46. M-mel az elején, nagyon súlyos nõi
betegség.
49. V-vel az elején rónám.

50. Építkezési törmelék.
51. Rátesz, ... szt.
52. Végnélküli legó!
54. ... ipso, (latin szó) a.m. önmagától,
ennélfogva.
55. Védené.
57. Egyforma mássalhangzók.
59. Hiányérzet kielégítésére való erõs lelki
törekvés.
61. Páratlan Dezsõ!
63. Ennyi lépcsõfokon juthatunk le a
Tavasbarlangba.
66. .... ahl, (német szó) a.m. egyesszám.
67. A Tavasbarlang egyedüli állatlakója.
69. Német kettõs magánhangzó.

Függõleges:
1. MÁV alkalmazott.
2. Kötõszó.
3. Autón, páratlanul.
4. A lépcsõzés után legelõször ide jutunk a
Tavasbarlangban.
5. Az osztrák forint, röviden.
6. Angol névelõ.
7. Hangtalanul tépem!
8. Szamár-hang!
9. Néma ballagás!
10. A barlang felfedezésérõl ez a polgári
iskolai igazgató értesítette elõször a
Földtani Intézetet.
11. Kevert szín.
12. A férfi végzete.
17. Gyakori igerag.

19. Írország a saját nyelvén.
21. Eközben akadtak a Tavasbarlang
nyomára.
25. Norvég autó jele, Sugár jele, Tahiföldi és
osztrák gépkocsik jelei.
27. Ezalatt már semmi sincs.
28. A környék lakosai így hívják a vizsz.
67. sz. alattit.
30. Már újra lehet .... a Tavasbarlangban. 
32. A SCIFI filmekben hallhatjuk.
34. Trombitahang.
40. Zéland lakója.
42. Ezerötven, római számmal.
44. Spanyol nõi név.
45. Repedés.
47. Vajon átver?
51. Rob.., neves amerikai színész.
53. Néma egérvér!
54. V-vel az elején, híre francia író (Jules)
56. Ez az ír, tejtermék.
58. Költõi napszak.
59. Vés. 
60. Néma Gyula!
62. Filmszínész volt. (Lajos)
64. Varróeszköz
65. Kegyencvég!
66. Hangos Lehel.
68. Római ötven.

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

Kellemes idõtöltést!

KERESZTREJTVÉNY
100 éves tapolcai Tavasbarlang

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 26 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 55

56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68 69

Európai Uniós Kvízjáték
II. forduló

1. Hány tagállam alapította meg 1957-ben az Európai Unió elõdjét, az
Európai Gazdasági Közösséget, hogy hívják a megkötésének helyszínérõl
elnevezett szerzõdést?
2. Melyik nyugat-európai ország akadályozta meg több ízben is a hatvanas
években Nagy-Britannia csatlakozását az Európai Unióhoz?
3. Melyik észak-európai fõvárosban döntöttek véglegesen az EU keleti
bõvítésérõl a múlt év  decemberében?
4. Melyik országgal vette kezdetét 1981-ben az Európai Gazdasági Közösség
dél-európai bõvítése?
5. Hány ország lesz tagja a tervek szerint a jövõ évtõl kezdve az EU-nak?
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!

Miután gratuláltam az idei Bárdos
Napokra kiírt verspályázat  gyõzte-
seinek: Hanzmann Zsófiának, Ko-
vács Viktóriának, Melegh Máténak,
Haragos Lajosnak, Dancs Domi-
nikának, Horváth Laurának, Ságvári
Dalmának  és Hoffinann Máténak,
hadd mondjam el Nektek, hogy igen
jó érzés számomra  az, hogy megint
rám bízta a zsûrielnöki tisztet iskolá-
tok. 

Idén szintén kedves témákat
választottatok. Dominika  ódát írt a
gyerekágyhoz, igen eredetien, Laura
megverselte az órarendet, szinte
lelket lehelt a tantárgyak fölsorolásá-
ba, Dalma és Máté õszi festményt
készített  színes szavakból, Zsófia
bravúros prózát írt, Viktória megal-
kotta a kamaszok  álomtanát, Máté
vagány (Villonos!) hanggal hívta föl
magára a figyelmet, Lajos  a
szülõvárosáról vallott. Sokan ábrá-
zoltátok a városka környéki szüretek
szépségét. Tölli Dávid így például:

Pörög a daráló, /Nyöszörög a
prés.

Örül a gazda, / Mert folyik a lé...
((El is lehetne dúdolni! ))

Vizeli Mária Beáta is láttatni tudta

a munkát és annak a víg hangulatát:
Nyögve hasadnak a szemek /

Mázsás préskõ alatt,  
Vígan indul meg aztán levébõl /Az

ízes patak.
Megörökítettétek a Balatont, a

környékbeli erdõt, a focit. Volt, aki a
messzi  vízivárost, Velencét is. Jót
derültem Nyírõ Roxána Petra humor-
os és bravúros  szójátékú rímpárján:

Kezében papír, / S az ír pap ír.
De legjobban annak örültem, hogy

észrevettétek a kutyusokat, hû bará-
tainkat.  Lenyûgözött az a kedvesség
és szeretet, amivel szóltatok négy-
lábú barátainkról.  Csak remélni
tudom, hogy jövõre is megtaláljátok
azokat a motívumokat,  amelyekért
érdemes tollat vennünk a kezünkbe.
Addig is vigyázzanak rátok és  ránk
a következõk, akiket név szerint
említettetek: Harry, Berci, Bodri,
Berkenye, Kormi, Trevor (aki kan-
kuvasz), Plútó" valamint két cica
még: Pötyi  és Csoki Fánk...

Szeretettel: Németh István
Péter, aki 1974-ben járt itt elõt-

tetek a 8. B  osztályban.

Kedves Kis Barátaim a Bárdos Iskolában!



A Batsányi János Általános Iskolában november 14-én rendezett Japán Napokon a
tanulók ízelítõt kaptak a távol-keleti kultúrából. Volt, aki a szépírás tudományával,
volt, aki a japán ételekkel ismerkedett, de nem maradt el a judo bemutató sem.

Kézilabda
NBII-es bajnoki mérkõzés
Tapolca VSE - Toplán KC - Gyõrújbarát
23:42 (10:20); 

Röplabda
VI. Bogdán Miklós Emlékverseny Nõi
röplabda Torna
I. helyért T. VSE - Ajka 2:1; Végeredmény:
1. Tapolca VSE; 2. Ajka Pedagógus SC; 3.
Veszprém ESC; 4. Veszprém Lovassy

Labdarúgás
NB  III-ban
TIAC-Honvéd VSE - Ajka 3:1 (0:0);
Tapolca: 400 nézõ; Góllövõ: Rosta, Csáki 2
(egyet 11-esbõl); Jók: Gelencsér, Márton,
Horváth A., Rosta, Csáki; TIAC-Honvéd
VSE - Teskánd 2:1 (1:0)

Sakk
NB I/B oszt. Csapatbajnoki mérkõzés
Kaposvár - Tapolca VSE - Isolyth VSK 8:4

Vívás
Országos utánpótlás párbajtõr
Pécs 2003. November 8-9.
Gyermek leány: II. Mörk Fanni; II. Kosztor
Lilla; V. Berei Magdolna; Gyermek fiú: II.
File Mátyás; Újonc fiú: I. Hanczvikkel
Márk; VI. Focht Máté; Serdülõ leány: II:
Sáfár Cintia

Kosárlabda
Megyei I. oszt. Bajnoki mérkõzés
Tapolca - Balatonfûzfõ 68:102
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A hónap kérdése
Hogyan készül a karácsonyi

ünnepekre?

Mint minden tisztességes, be-
csületes keresztény ember, a
szeretet ünnepére mi is együtt
készülünk.  Néhány cenitméter
hó csak emelné az ünnep hangu-
latát.

KÉRDÉSEK TERE

Már idõben el kell kezdenem az
ajándékok vásárlását. Ebben a
nagylányom van a segítségemre.
Egyrészt, mert nagy létszámú a
család, másrészt mert idõhiánnyal
küszködöm. 

Mi lelkiekben készülünk elsõsor-
ban.   A családdal közösen el-
megyünk az Adventi lelki napra.
Nem feledkezünk meg az
ajándékozásról sem. Titokban
vásárolunk, hogy a meglepetés
erejével hasson.
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Szamosi Mátyás Cser Lászlóné Vers Károly

A tapolcai labdarúgás jövõjérõl
Hanzmann Lászlót, a TIAC-Honvéd
VSE utánpótlás szakág vezetõjét
kérdeztük. Az edzõ bizakodó.

- 2003 augusztusában kértek fel a
TIAC-Honvéd VSE labdarúgó utánpótlás
szakág vezetésére. Kollégáimmal együtt
igyekszünk minél hatékonyabban kama-
toztatni az UEFA edzõképzésen elsajátí-
tott ismereteket. Bár a labdarúgás csa-
patjáték, mégis egyéni szinten kell gon-
dolkodnunk, hiszen domináns tényezõ az
egyén, nemcsak fizikálisan, hanem men-
tálisan is.

- Ki segíti a munkáját?
- Koleszárné Lelkes Katalin edzi a

legkisebb korosztályt. Õk az 1995 után
születettek, és még a Városi Sportiskola
égisze alá tartoznak. Az 1993-1994-es
korosztállyal Csáki László foglalkozik.
Ezek az ifjú sportolók a Bozsik II. prog-

ram versenyrendszerébe kapcsolódtak
be, igen számottevõ az edzések látoga-
tottsága. Bodor Tamás szakmai
felkészültségének gyümölcse az 1991-
1992-ben született gyermekekkel
kivívott õszi érmes helyezés. Ezt a külön
bajnokságot a Megyei Labdarúgó
Szövetség írta ki a számukra. A legpozi-
tívabb jövõkép a serdülõkorú focista
palántáké (1988-1990). Õket Schneider
Zsolt vezette az õszi tabella legfelsõ
fokára. Kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tottak mindnyájan. Az ifjúságiakkal
jómagam foglalkozom. Problémát jelen-
tett az indulásnál, hogy krónikus lét-
számhiánnyal küszködtünk. Ma már
nincs ilyen jellegû gondunk. Bár a jó
eredmények még váratnak magukra, ám
ennek a 12-13 fiatalnak a lelkesedése és
akaratereje biztató a jövõre nézve.
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Biztos alapokkal 

Japán Napok a Batsányiban
- Igen. Minden esély meg van rá, hogy a
Városi Rendezvénycsarnokban vívja
meg címvédõ mérkõzését Csonttörõ
Nagy János - tudtuk meg Rácz Félixtõl,
a Félix-Promotion tulajdonosától.
- A polgármester úrral elõzetesen meg-
egyeztünk abban, hogy a február 14-ei
idõpont mind a két félnek, azaz a város-
nak és nekünk is megfelel. Tapolca
részérõl ez nem igényel különösebb

elõkészületet. Nekünk van egy olyan,
közel 40 fõs stábunk, amely minden fel-
szereléssel rendelkezik: a hangosítástól
az egyéb technikai berendezésig. A
város részérõl csak erkölcsi támo-
gatására, illetve a Rendezvénycsarnok-
ban a hely biztosítására lesz szükség.
Már december elején szeretnénk
letisztázni a dolgokat. Ezt a mérkõzést is
a TV2 fogja sugározni.                    (Nt)

Címvédés Tapolcán?

Novemberi sporteredmények

(DI)
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Szép tapolcai gyõzelemmel ért véget
november 8-án az elsõ alkalommal
megrendezett óvodás korú fiatalok
egyéni sakkversenye Szentendrén. A
fiúk csoportjában a tapolcai Ölvegyi
Roland 7 mérkõzésbõl 5 ponttal meg-
szerezte a gyõzelmet, és az I. helyen
végzett. Edzõje Paréj Jószef.


