
Tapolca ezernyi színben ragyog. 
Bent, a meleg szobákban az adventi

koszorún már a negyedik gyertya is ég. Az
utcák, a terek fényárban úsznak. A szeretet,
a fény ünnepére készül a város. A
Mindenki karácsonyára. Arra a közös ün-

nepre, amelyen talán nemcsak a megkon-
duló harangokra, a tisztán csengõ énekekre
és a lélek belsõ hangjaira figyelünk, de -
reménykedem - egymás kezét is megfog-
juk, hogy a szó legszebb értelmében együtt
köszöntsük a szeretet, a béke ünnepét.

December 15-én a Városi Rendezvény-
csarnokban bensõséges és megható
ünnepség keretei között búcsúzott a
város a kiképzõ központ katonáitól.

- Az életek szövedékében vannak
idõlegesen egymás mellé rendelt szálak.
Nõnek, találkoznak egymás mellett fut-

nak, talán összeforrnak, szétválnak. 
Ha ezt a folyamatot lerajzolnánk, az

egy fához hasonlítana. Száz és száz

gyökér kapcsolódik így egy törzzsé.
Így alakult az elmúlt évtizedek alatt

Tapolca polgárainak és az itt szolgálatot
teljesítõ katonáknak és családjaiknak a
kapcsolata is, és vált megbonthatatlan
egésszé - mondta búcsúztató beszédében
Ács János polgármester.

/Összeállításunk a 4. oldalon Nem
falakat, hanem hidakat építettek cím-
mel./

December 20-án Tóth Gabi, az év nõi
hangja hazajött szülõvárosába, hogy
az elsõ lemezét itthon is bemutassa.    

A Fõtéri könyvesboltban már várták a
rajongói, közöttük minden korosztály
képviseltette magát. A hanghordozó és az
egyik dal címe is, Fekete virág, amelyet
már  slágerként  énekel egy egész ország. 

Az album másik sikergyanús száma a
Palcsó Tamással közösen énekelt Titkos
ajtó lehet.

Az adventi várakozás fényei különleges hangulatot adnak a városnak

Elérkezett a búcsúzás pillanata isFekete virág

Ilyenkor legtöbben nyakunkba
vesszük a várost, üzletrõl üzletre járva
vásárolunk. 

Szeretnénk ajándékainkkal minél
szebb ünnepet családunknak, szerette-
inknek. Talán néha meg is feledkezünk
az igazi várakozás üzenetérõl. Mire el-
jön az ünnep, kellõen elfáradunk, mond-
ván, majd az ünnepek alatt kipihenjük
magunkat. De vajon elég-e csupán a
szebbnél szebb, csillogónál csillogóbb,
olcsóbb vagy drágább ajándék? 

Tudunk-e mellette igazi értékeket
átadni? Talán igen, pedig ehhez még
pénz sem kell, csak egy kis mustármag-
nyi hit és szeretet. S ha ezt jól plántáljuk
és figyelmesen gondozzuk, erõs és
védelmet nyújtó fává cseperedhet. 

Ha mindenünkbõl: szeretetünkbõl,
reménységünkbõl, hitünkbõl, álmaink-
ból tudunk másnak is biztosítani, ha
ezekbõl sikerül az elkövetkezendõ új
esztendõre átmentenünk, biztosak lehe-
tünk abban, mindent megtettünk egy-
másért, céljainkért. 

Az év vége a számvetés ideje is.
Ilyenkor ki-ki visszatekint arra, mit tett,
mit ért el a maga mögött hagyott esz-

tendõben. Az év végi idõszak nagyon jó
arra, hogy megálljunk egy pillanatra a
napi hajtásban, elgondolkodjunk azon,
hogy merre is halad életünk folyása.

Karácsony után csak egyet szussza-
nunk, és újabb várakozásban élünk.
Szeretnénk egy mindenben újat hozó,
biztonságot jelentõ új évet. 

S ez talán helyes is, legyen mindig
reménységünk az újra, szépre és jóra. 

Jövõre is teljesedjenek az álmaink,
vágyaink. Legyenek sikereink, minden-
hez legyen kellõ erõnk, egészségünk. 

Bátran vállaljuk a ránk bízott felada-
tokat, segítsük embertársainkat. 

Támogassuk egymás munkáját, véd-
jük, óvjuk,  szépítsük és építsük együtt
tovább kedves kisvárosunkat, Tapolcát. 

Gondoljunk külön szeretettel azokra,
akik életünkért, egészségünkért, bizton-
ságunkért munkával töltik az ünnepe-
ket és azokra is, akik magányosan vár-
ják a karácsonyt. 

Kívánok mindenkinek békés, nyu-
godt, szép ünnepeket, reményteli bol-
dog új esztendõt. 

Ács János 
polgármester

Karácsonyra várunk

Matuz István ezredestõl a város vezetõje átvette az alakulat zászlaját

A fekete virág már bontogatja szir-
mait
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Ünnepre készül a város

Fotó: Sulyok Ferenc

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

Mi késztet egy embert arra, hogy újra
és újra nekivágjon az ismeretlennek?

Úgy tûnik, Kalmár György megtalálta
az örök választ a kérdésre: meg akarja
keresni a határait, azaz meg akarja ismerni
önmagát.

/A vele készített riport a 7. oldalon Az
ember keresi a határait címmel./

Hétköznapi világcsúcsok

Kalmár György az elsõ meghódí-
tott hegycsúcsra Tapolca zászlaját
is kitûzte 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, 
eredményben gazdag új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak!



Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ az
állam 2006-os költségvetésérõl, a várható
változásokról nyilatkozott az Új Tapolcai
Újságnak.
- Mire az újság megjelenik, gyakorlatilag kész
az ország 2006-os költségvetése, amely nem
igazán jó. A kormány komoly hiánnyal - több
mint 1300 milliárddal - számolt. Az Állami
Számvevõszék és más szakértõk is azt mond-
ják, hogy a kormány a bevételeket egy kicsit
túlbecsülte, a kiadásokat pedig alul. Ha ez
igaz, akkor a tervezetthez mérten is nõhet a
hiány, ez pedig megnehezíti Magyarország
pénzpiaci megítélését. Európa legnagyobb
hitelminõsítõ cége, egy angol cég a napokban
újra vizsgálta Magyarországot, és a meg-
bízhatatlan, a B-kategóriába sorolta.
- Milyen irányelvek vezették a kormányt a költ-
ségvetés kialakításában? 
- A kormány fõ elve az volt, hogy takarékosan,
igazságosan kell elosztani a pénzeket. De azt
vesszük észre számtalan helyen, hogy ez nem
így van.
- Említene példát? 
- Ha megnézzük az egyik legfontosabb
fejezetet, az önkormányzati fejezetet, akkor
azt látjuk, hogy éppen a legelesettebb, a legrá-
szorultabb kistelepülések szenvedik el a leg-
nagyobb kárt. Itt, a választókörzetemben is
több olyan település van, ahol 25-30 millió
forintos a költségvetés egész évben. Jövõre 4-
5 millióval kevesebbõl gazdálkodhatnak. 
- Mi vár az egészségügyre a költségvetés
szerint?
- Az Állami Számvevõszék is leírta, hogy a

rendszerváltás óta arra még nem volt példa,
hogy az egészségügy kevesebb pénzt kapjon,
mint megelõzõen. Most pedig elõfordulhat,
hogy 36-34 milliárddal kevesebb forráshoz
jut. 
- Mi a helyzet az oktatással?
- Van olyan kistelepülés, ahol a polgármester
azt mondja, hogy már az óvodájukat is be kell
zárni. Ez borzasztóan veszélyes játék, mert ha
megnézzük: a postákat már megszüntették, az
iskolákat már bezárták, ha  az óvodákat is be
fogják zárni, akkor a fiatal szülõ mit fog tenni?
Elköltözik egy nagyobb településre, ahol jobb
lehetõségeket remél. Ezt úgy fogalmaztam
meg a Parlamentben, hogy a jelenlegi kor-
mányzat olyan falurombolást végez, mint ami-
lyet Causescu tett Erdélyben, csak nem
buldózerrel, hanem a költségvetéssel. 
- Van olyan terület Ön szerint, ahol nincs
gond? 
- Lendületben van az ország, dübörög a gaz-
daság - mondják. Valóban, a gazdaság bizo-
nyos részei jól mennek, de meg kell vizsgálni,
hogy melyek ezek a területek. Jól mennek
például azok a multicégek, amelyek az elmúlt
5-6 évben érkeztek Magyarországra és csak
néhány ezer embert dolgoztatnak. Ezek a
cégek nagy ipari parkokban, szinte minimális
adót fizetve tevékenykednek. Az építõiparban
csak az autópálya építéseknél van nagy
növekedés, a házak építése, vagy egyéb
beruházások visszaestek. Csak a környeze-
tünkben lévõ építési vállalkozókat, vagy
tüzépeseket kell megkérdezni. A szolgáltatás,
a feldolgozó ipar, a kis- és középvállalkozások

egyre nehezebb helyzetben vannak, egyre töb-
bet számolnak fel. Az a szomorú, hogy azok a
vállalkozások vannak bajban, amelyek a ma-
gyar lakosság nagy részét, a 60 %-át foglal-
koztatják. Az elmúlt években nem 400.000
munkahely létesült, hanem 400.000 lett a
munkanélküli. Erre az elmúlt, 8-10 évben nem
volt példa. A FIDESZ azt mondja, hogy csak
egy jelentõs adócsökkentés segíthet. De a
benyújtott adócsomagot a Parlament nem meri
napirendre tûzni. Az SZDSZ is azt hangoztat-
ja, hogy a vállalkozások túl vannak adóztatva,
a pénzeket náluk kell hagyni. De az elmúlt 3
évben nem történt semmi. Ha történt volna,
akkor a kis- és középvállalkozások jelentõs
része nem ment volna ki Erdélybe, vagy
Szlovákiába. Itt, a választókörzetemben is
nem egy olyan vállalkozó van, aki így tett,
mert ott sokkal stabilabb az adókörnyezet, ott
kevesebb adót kell fizetni. 
- Sokan azt mondják, ha jelentõs lesz az adó-
csökkentés, akkor az állam bevétele is keve-
sebb lesz. 
- Ez nincs így. A kitelepült cégek után nincs
adóbevétele az államnak, ha visszajönnek lesz.
Drasztikusan nõtt a munkanélküliség. Megnõtt
a fekete- és a szürke gazdaság. A mi szem-
léletünk lényege, hogy a csökkentett adóterhek
mellett minél több kis- és középvállalkozás tud-
jon megélni, fejlõdni és ezáltal több munkaerõt
tudjon foglalkoztatni. Így kevesebb munkanél-
külit kell eltartania az államnak, több pénz
marad a “kasszában”. A szociális jólét csak
akkor jöhet el, ha több ember tud dolgozni és
biztonságosabban élni.     N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A csökkentett adóterhek a kis- és középvállalkozások biztonságát is erõsítik

November 30-én Zalahalápon ülésezett a
Többcélú Kistérségi Társulás. Ács János
polgármestert arra kértük, hogy az ott
hozott, Tapolcát érintõ döntésekrõl
tájékoztassa az olvasókat. 
- Tulajdonképpen a Többcélú Kistérségi
Társulás megalakulásához szükséges koncep-
ció elfogadásáról esett ott szó. Azt tudni kell,
hogy a Társulás csak abban az esetben alakul-
hat meg, ha a térségen belül az oktatási megál-
lapodások is megköttetnek. Ehhez volt nekem
ott észrevételem és javaslatom. Nem másért,
mint azért a 350 gyerekért, aki - óvodától az
iskoláig - Tapolcára jár be vidékrõl. Akistérsé-
gi iskolákba bejáró gyerekek után, ahol a
megfelelõ osztálylétszám megvan, egyéb nor-
matívák is igényelhetõk. Ez az összeg nem
kevés: 93.000 Ft gyermekenként. Felteszem
ismét a kérdést: kié a hozzánk bejáró gyerek?
Hol vannak létszámilag? Természetesen  nem
értettünk egyet a kistérségben azokkal, akik
azt mondták, hogy valamilyen módon Tapolca
megakadályozni próbálja a Társulás létrejöt-
tét. Nem errõl van szó. Talán Kapolcs pol-
gármestere fogalmazta meg legjobban, hogy
ezek a Kistérségi Oktatáscélú Megállapo-
dások azt szolgálják inkább, hogy egymáshoz
ugrasszák a kisebb és a nagyobb telepü-
léseket. Mirõl is van itt szó? A kistérségnek
plusz támogatási normatíva összeg csak abban
az esetben jár, ha egy meghatározott

intézményben - legyen az társult vagy önálló -
megvan  a megfelelõ osztálylétszám, de ez a
városokra nem érvényes. Azokat kivették
belõle. Ez a legnagyobb baj, ez a legnagyobb
ellentmondás itt közöttünk is, de ez egész
országra igaz. Szeretnék, ha a kistérségek a
nagyobb települések körére fûzõdnének fel,
ugyanakkor ezeket a nagyobb lélekszámú
településeket, azok intézményeit nem kezeli a
kistérségi törvény. Továbbra is felmerül a
kérdés: mennyivel ér kevesebbet egy tapolcai
gyerek mint a vidéki? Mi van azzal a vidéki
gyerekkel, aki Tapolcára jár iskolába a szülõ
döntése szerint? Miért nem ugyanannyit ér,
mint az ugyanarról a kistelepülésrõl máshová
járó gyerek? Utána ugyanis jár a plusz nor-
matíva. Nem egyformák a gyerekek? A
Tapolcára bejáró 350 gyerek a környékbeli 3-
4 iskolába járó gyerek összlétszámával felér.
Tapolca soha nem kért mást egy településtõl
sem, mint az állami normatív támogatást.
Természetesen mindenkinek szíve-joga, hogy
kivel, mikor és milyen formában társul.
Nekem pedig az a feladatom, hogy Tapolca
városát úgy képviseljem, hogy a városban ta-
nuló gyerekek minél jobb körülmények között
tehessék ezt. Csak egy példát mondok a
növekvõ költségeinkre. A diákétkeztetés nor-
matíváját átalakították, másképp építették be,
de lényegesen kevesebb összeg jut egy gyerek
támogatására, mint az elõzõ évben. Törvény
írja elõ, hogy a szülõ nem fizethet többet a
nyersanyag értékénél. A megemelkedõ
rezsiköltségeket kinek kell fizetnie, kinek kell
a zsebébe nyúlnia? A tapolcai önkormányzat-
nak! Már az idei évben is tíz millió forinttal
többet kellett nyújtanunk, mint tavaly, és úgy
tûnik, hogy 2006-ban meg fogja közelíteni a
40-50 millió forintot az az összeg, amellyel az

önkormányzat az étkezéshez hozzájárul -,
attól függetlenül, hogy tapolcai vagy bejáró
tanuló veszi azt igénybe. Végül az ülésen
olyan kompromisszumos döntés született,
hogy a Többcélú Kistérségi Társulás oktatásra
szánt összegébõl - egy újabb, átgondolt dön-
téssel - arról is határozunk majd, hogy milyen
formájú támogatás illeti meg a településeket
és milyen arányban. 
- Tapolca a hatalmas esõzések miatt vis maior
helyzetre nyújtott be kárigényt. Hol tart ennek
az elbírálása? 
- Fél éves várakozás elõzte meg a a vis maior
pénzek megérkezését, nemcsak nálunk, a tér-
ség környezõ településein is. A kistérséggel
közösen elküldött érdeklõdõ levelünkre vála-
szolva hozta meg a döntést a belügyminiszter-
asszony. Tapolca 10,2 millió forintra számít-
hat. Ezt az összeget elsõsorban az építke-
zéseken okozott károk, illetve a tönkrement
hegyi utak helyreállítására fogjuk fordítani. 
- Milyen pályázatok vannak elbírálás alatt és
milyeneket szándékozik benyújtani a város? 
- Jelenleg nincs bent pályázatunk, de a január-
ban, februárban kiírandóra "ugrani" szeret-
nénk. A Regionális Fejlesztés Tanács, a Terü-
letfejlesztési Tanács is kiírja azokat a pályáza-
ti lehetõségeket, amelyek még maradtak. Mert
tudni kell, hogy nagyon sok pályázat áthúzó-
dott az idei évre. A legnagyobb bánatunk,
hogy második körben sem fogadták be a régió
egyik legjobbnak ítélt pályázatát, amelyet a
városközpont rehabilitációjára nyújtottunk be.
Ki kell jelentenem - és felelõsségem teljes
tudatában teszem -, hogy a politikának is
szerepe volt abban, hogy Tapolca város önkor-
mányzata ehhez a közel fél milliárdhoz nem
tudott hozzájutni. Bízunk benne, hogy 2006-
ban ez is meglesz.         N. Horváth Erzsébet

A nagyobb lélekszámú települések kistérségi hátrányai

www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ: 

Lasztovicza Jenõ 
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
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. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-
444, 511-162

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

Önkormányzati Iroda 510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ

Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ

Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezetõ

Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iro-
da 511-154 
Hársfalvi József irodavezetõ

Építéshatósági csoport 511-155
Ihász József csoportvezetõ

Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ

Hatósági csoport 511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ

Okmányiroda 511-150
Ughy Jenõné csoportvezetõ

Anyakönyvvezetõ 511-152
Gyámhivatal 511-158

Mátyás Endréné hivatalvezetõ
Oktatási, Mûvelõdési és Szervezési

Iroda 511-157
Benczik Zsolt irodavezetõ

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
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00

Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
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Értesítjük a Tisztelt fizetõ parkolókat
igénybe venni szándékozókat, hogy a 2006
évre szóló havi és tárgyévi bérletek
értékesítését változatlan áron  2006. január
2-tól kezdjük meg.

Tapolca Város Önkormányzata által
meghatározott 2006 évi bérletárak. 

Havi bérlet összparkolóra (piros) 2500 Ft/hó
+ 600 Ft bérlet kiállítási díj; Havi bérlet
zöldövezeti parkolókra 1500 Ft/hó + 600 Ft
bérlet kiállítási díj. 

Tárgyéves bérlet ára a tapolcai állandó
lakhellyel rendelkezõ, magántulajdonban lévõ,
súlyadót Tapolcán fizetõ állampolgároknak
ZÖLD övezetre vonatkozóan. (1 bérlet 2 rend-

számra adható ki, önkormányzati igazolás
beszerzése szükséges) 2500 Ft/tárgyév + 600
Ft bérlet kiállítási díj.

Az egyéb kategóriába tartozók számára
(piros) tárgyévi összparkolós bérlet ára (1 bér-
let 2 rendszámra adható ki) 30.000 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, önko-
rmányzati igazolás beszerzése szükséges)
15.000 Ft/tárgyév + 600 Ft bérlet kiállítási díj.

Felhívjuk a díjmentes (sárga) bérlet
használatára jogosultak figyelmét, hogy ezen
bérleteket is meg kell újítani. 1 bérlet 2 rend-

számra adható ki, önkormányzati igazolás
beszerzése szükséges. Ezen bérlet kiállítási
díja: 600Ft.

Bérletet csak az "A" díjosztályú jármûvekre
válthatóak. A 2005. december 31-ig érvényes
bérletek 2006 január 15-ig használhatóak pót-
díj nélkül. 

A feltüntett díjak az ÁFÁ-t is tartalmazzák. 
2006. január 1.-tõl a fizetõ parkolási óradíj

(egész évben) "A" kategóriában: Piros
zónában: 180 Ft/óra; Zöld zónába: 120 Ft/óra;
"B" kategóriában: Piros zónában: 720 Ft/óra;
Zöld zónában:  480 Ft/óra.

Pótdíj összege 30 napon belül a kategória
szerinti óradíj tízszerese plusz 1 óra parkolási

díj, 30 napon túl harmincszorosa plusz 1 óra
parkolási díj. 

Kérjük a Tisztelt gépkocsi tulajdonosokat,
hogy bérletet, jegyet, mozgássérült iga-
zolványt, egyéb parkolásra jogosító okmányt a
szélvédõ mögött ellenõrizhetõen szívesked-
jenek elhelyezni, mert ennek hiányában
pótlólagos bemutatási díjat kell fizetni akkor is,
ha érvényes okmánnyal rendelkeznek! 300
Ft/eset

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

Közhasznú társasággá alakul át a kórház

Évzáró közgyûlését tartott a Helyõrségi
Mûvelõdési Házban december 9-én a
Tapolcai Honvéd Nyugállományúak
Klubja. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõ és Mesterházy Attila állam-
titkár is.

A program elején egyperces néma tiszte-
letadással adóztak az elhunyt bajtársak
emlékének. Ezután Nacsa Ferenc elnök
közölte a klubtagokkal, hogy 2006. augusz-

tus 1-jéig biztosan a Honvéd Kulturális Kht.
üzemelteti az intézményt, így nekik is biz-
tosított a mûködésük.Több témakörben is
értékelte a civil szervezet idei esztendejét.
Szólt a támogatási lehetõségek felku-
tatásáról, azok eredményeirõl. 

Az est folyamán tisztújításra is sor került.
A leköszönõ Janzsó Imre és Nagy János
helyett Benács Lajost és Tóth Gyõzõt
választotta meg a tagság.                             

Dancs István

Tapolca Város Képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy a Városi Kórház járó- és fekvõ-
beteg ellátását közhasznú társasági for-
mában kívánja biztosítani. Az átalakulás-
ról dr. Flórián Csabát,  az intézmény
fõigazgatóját kérdeztük.
- El akarják adni a kórházat?
- Nem! Az Önkormányzat, a közintézményi
formánál egy hatékonyabb, jobb lehetõsé-
geket kínáló mûködési módot (formát) kere-
sett. Szakértõk bevonásával számos lehetõ-
séget és más intézmények példáját elemezve
jutott arra a következtetésre, hogy városunk
egészségügyi feladatellátásának szervezé-
sére, irányítására, mûködtetésére a közhasz-
nú társasági forma a legcélszerûbb. A Kht.
megalapításakor az Önkormányzat az ingat-
lanvagyont egy vagyonkezelõi szerzõdés
keretében, a jelenlegi tárgyi eszközállományt
(gépeket, mûszereket, készleteket és további
egyéb ingóvagyont) térítésmentesen adja át.
A Kht. - hangsúlyozpm - egyedüli, 100 %-os
tulajdonosa az Önkormányzat lesz!
- Mi a különbség a privatizáció és az áta-
lakulás között?
- A privatizáció valamilyen köztulajdon
magánkézbe való átadását, eladását jelenti. A
kórház esetében errõl nincs szó, mivel sem-
mit nem adnak el. Teljes vagy funkcionális
privatizáció esetén idegen tulajdonos venné
meg a kórházat, s irányítaná oly módon, hogy
az ide befektetett pénze elõbb-utóbb

megtérüljön. Az átalakulás csak a  szervezeti,
pénzügyi, elszámolási rendszert érint, a tulaj-
donos -, mint már mondtam - továbbra is - az
Önkormányzat marad.
- Miért lesz jó, ha Kht-vá alakul a kórház?
- A piacgazdasági környezetben -, ami az
európai uniós tag Magyarországot jellemzi -
a gazdasági társaságként való mûködés
sokkal jobban alkalmazkodik a környezet-
hez, lehetõvé teszi a piacgazdaság adta
lehetõségek kihasználását. Nem kell szoros
költségvetési rendben mûködnie, nem az
ÁHt. hatálya alá tartozik, hanem a Ptk, a Gt,
a számviteli törvény és az adótörvények
keretei között mûködik: nincsenek kötött elõ-
irányzatok, nincsenek felújítási, beruházási,
befektetési korlátozások, kötetlen létszám és
bérgazdálkodás, szabad jutalmazási-ösztön-
zési rendszer valósítható meg. Több pénzhez
juthat a kórház a bruttó finanszírozás keretén
belül, javul a kórház likviditási helyzete. A
közhasznú társaság számára adományokat
(pl. 1%-ot) lehet gyûjteni, méghozzá rend-
kívül magas adókedvezménnyel. Ez lehetõvé
teszi, hogy a város és - hangsúlyozom - a
térség nagy üzemei az adójuk egy részét az
APEH helyett inkább a kórháznak nyújtott
adományként fizessék be.
- Kell-e fizetni majd a kórházban a gyó-
gyításért?
Nem! A gazdasági társaságként mûködõ
kórház változatlanul az Országos Egészség-

biztosítási Pénztár által finanszírozott közfe-
ladatot lát el, ugyanazokkal a szabályokkal. A
kórházi kezelésért pénzt kérni továbbra sem
lehet, de a jelenleg is térítéses eljárások fenn-
maradnak. Terveink között szerepelnek olyan
fizetõképes szolgáltatási tevékenységek
bevezetése (VIP kórtermek, hotelszolgáltatá-
sok, menedzserszûrések, barlanghoz kap-
csolódó gyógyturizmus, a szállodával meg-
levõ szerzõdés felülvizsgálata), amelyek
bevételei pótolhatják az egyre csökkenõ OEP
források. 
- Lesznek-e elbocsátások?
- Valamennyi dolgozó átkerül a megalakuló
gazdasági társaság állományába. Aki ezt nem
kívánja és más munkahelyet szeretne keresni,
jogosult a törvényben meghatározott összegû
végkielégítésre, amit a munkaviszonya
alapján mindenkinek egyénileg számolnak
ki.
- Mi van, ha nem válik be az átalakulás?
Természetesen bármely gazdasági társaság
nehéz helyzetbe kerülhet (ez alól akár még a
legnagyobbak sem jelentenek kivételt). Az
Önkormányzati Törvény alapján az esetben a
város köteles továbbra is garantálni az
egészségügyi ellátás mûködõképességét, más
módon, illetve szervezeti keretek között. Ez
azt is jelenti, hogy a feladatot és a dolgozókat
köteles visszavenni saját hatáskörébe. 

N. Horváth Erzsébet

Tisztújítás a nyugállományúak klubjában

Már megtörtént a Május 1. utcában épü-
lõ új lakópark mûszaki átadása.

Molnár Istvántól, a beruházó Alaska
Group Kft ügyvezetõjétõl megtudtuk, az
épületszárnyban huszonkilenc lakást alakí-
tottak ki. 

Az igényeknek megfelelõen a negyven
négyzetméteres garzon mellett természete-
sen két, két és fél illetve három szobás lakás

kialakítására is sor került. 
Ebben az épületben már lift is könnyíti a

lakók közlekedését. A tulajdonosok kará-
csonyra már birtokba is vehetik az új
otthonaikat. 

A tapolcai lakáskeresletet mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy jövõre újabbak
készülnek. 

NHE

A kínálatot a kereslet alakítja

A lehetõségek városa
Tapolca fejlõdésének lehetõségeirõl tartott
tájékoztatót Papp Zoltán Tamás, telepü-
lésünk fõépítésze a Városi Könyvtár és
Múzeumban december 5-én.

A fõépítész a méltató szavak után tájékoz-
tatta a jelenlévõket a következõ év helyi épí-
tészeti elképzeléseirõl,  az elmondottakat Ta-
polca és Tapolca-Diszel településrendezési
tervrajzán is érzékeltetve.

Kitért városunk építési szabályzatára,
amiben külön hangsúlyt fektettek a helyi
értékek védelmére. Tapolca speciális
fekvésére és az ebbõl adódó sokszínû
lehetõségek kiaknázására (idegenforgalom
megfelelõ ütemû kiteljesedése- termálvíz,
gyógyturizmus). Több hazai és külföldi
üzletember is lát fantáziát a térségben.

Szólt az ipari területek fontos szerepérõl, a
lapostetõs épületek azon lehetõségérõl, hogy
magastetõs mûszaki lezárási módszerrel
újíthassák fel lakótömbjüket a lakók, egyfaj-
ta altenatívaként említette a kárpótlási
területek beépítését, valamint hangsúlyozta a
gazdaság, kereskedelem és szolgáltatás
együttes fontosságát. Részletesen válaszolt a
sétáló utcával kapcsolatos kérdésekre is. A
forgalom-csillapítást több lépcsõben fogják
megoldani, mediterrán hangulatot varázsol-
va szeretnék vonzóvá tenni a helyiek és tu-
risták számára egyaránt.

Dancs István

Elismert  felelõsség
Tapolca Város Önkormányzata a
Kossuth Lajos utca és a Batsányi János
utca keresztezõdésétõl a Kossuth Lajos
utca és a Juhász Gyula utca keresz-
tezõdéséig terjedõ szakaszon aszfalt-
burkolat felújítást végztetett. Ez az új
burkolat néhány helyen megsüllyedt.
Ennek okáról Hársfalvi Józsefet, a
Vagyongazdálkodási  és Mûszaki Iroda
vezetõjét kérdeztük. 
- Tekintettel arra, hogy a városnak
tudomása volt arról, hogy az út alatt
húzódó ivóvíz bekötõvezetékek rossz
állapotban vannak, már júniusban levél-
ben felhívta a DRV Rt. figyelmét arra,
hogy a burkolat-felújítási munkák meg-
kezdése elõtt a rossz állapotú bekötõve-
zetékeket cseréljék ki. A DRV Rt. Nyugat
- balatoni Igazgatósága Tapolcai Üzemve-
zetõsége elvégezte 18 db bekötõvezeték
cseréjét. Majd, miután a burkolat-felújí-
tási munkálatokat kivitelezõ cég el-
végezte, az új aszfalt a DRV Rt. által
végzett helyreállítás nyomvonalán
megsüllyedt. A süllyedés kijavítását a
tapolcai üzemvezetõség munkatársai
megkezdték, de azt a mai napig nem
fejezték be. Sõt, újabb süllyedés történt,
és fennáll annak a veszélye a többi bon-
tási helyen is elõ fog ez fordulni. A hiba
elhárítására alkalmas mûszaki megoldás
lehet a burkolat alatti injektálásos talajsta-
bilizáció. 
- A hibák miatt maradt el az útburkolati
jelek felfestése is? 
- Igen. A felfestés rendkívüli kockázattal
járt volna, mert a burkolat várható meghi-
básodásai az eddig keletkezett károkat
tovább növelnék. A festés elmaradása
kedvezõtlenül hat a közúti forgalom és a
gyalogos közlekedés biztonságára. 
- Elismeri a DRV Rt. hogy a helytelen
helyreállításból származik a kár? 
- Igen. December 13-án tartottunk ezzel
kapcsolatban megbeszélést a DRV Rt. és
az aszfaltozást végzõ kivitelezõ rész-
vételével. A DRV Rt. felelõsséget vállalt a
történtekért, a helyreállításokkal járó költ-
ségeket is fedezni fogja, egyben gondos-
kodik arról, hogy az út a megsüllyedések
helyén is a biztonságos használatra min-
denkor alkalmas legyen. 
- Mikor történhet meg a helyreállítás? 
- A további süllyedések várhatóan 2006
augusztusáig megmutatkoznak, és ezek
kijavítása a nyári idõben jó minõségben,
az útburkolaton alig láthatóan megtörtén-
het - ígérte Horváth Sebestyén, az útbur-
kolati munkálatokat végzõ  Horváth-Ép
Kft. ügyvezetõje. - Amennyiben a cég a
javításokra megrendelést kap, azokat I.
osztályú minõségben fogja elvégzi. 

N. Horváth Erzsébet 

Nem változik a bérletek ára

Gratulálunk!
A Tapolcáról indult Boczkó Gábor olimpiai ezüstérmes párbajtõrözõt a Veszprém
Megyei Önkormányzat Pro-Comitatu-díjjal jutalmazta.

A tízévesen már vívó fiatalember elõször Borosné Eitner Kinga tanítványaként ért el
sikereket, majd Budapesten folytatta sportpályafutását. Az idei lipcsei világbajnokságon
csapatversenyben a negyedik helyen végeztek, a Zalaegerszegen megrendezett EB-n pedig
bronzérmet kapott a csapat. 



December 15-én lezárult egy fejezet Ta-
polca történelmében. 70 évnyi jelenlét után
megszüntették a tapolcai helyõrséget. A
búcsúztatót mondó Ács János polgár-
mester könnyeivel küszködve idézte fel a
közös élet állomásait. A tapssal többször
megszakított beszéd hatására még a sokat
próbált katonák is könnyeztek.

Kedves Barátaim! Kedves Búcsúzó Ka-
tonák és Kedves Hozzátartozók!

Elérkezett a nem várt, de immár elkerül-
hetetlen búcsúzás pillanata. A mai napon,
parancs alapján végleg elköszön tõlünk, a
várostól 70 év, elköszön a Tapolcai Kiképzõ
Központ hivatásos és szerzõdéses állománya. 

A mai nap mégsem legyen csupán a bú-
csúé, hanem legyen a hála és a köszönet-
mondás ünnepe. Köszönet mindazért a fel-
becsülhetetlen szellemi és anyagi értékért,
amelyet a mindenkor itt szolgálatot teljesítõ
katonák Tapolcáért tettek, Tapolcának adtak,
a hazát szolgálva.

Nehezen találom az ünneplés kiérdemelt
és megérdemelt szavait. Sokkal inkább a
miért?-ekkel viaskodom.

Miért kellett az itt szolgálatot teljesítõ
katonákat azzal hitegetni, hogy 2015-ig biz-
tos megélhetésük lesz a kiképzõ központban,
hogy bátran tervezhetnek, álmodhatnak
jövõt, családot, otthont teremthetnek, ha alig
6 hónap elteltével már a laktanya bezárásról
döntöttek?!

Miért mondták azt - és szakmailag is alátá-
masztották -, hogy a tapolcai lõtér felszerelt-
sége a legjobbak közül való, ha ezt követõen
egy tollvonással megszüntették?!

Miért hangoztatták, hogy a kiképzõ köz-
pontban folyó szakmai munka kiváló, a
személyi feltételek maximálisan adottak, az
itt folyó képzés elengedhetetlen a Magyar
Honvédség életében, ha most erre már nincs
szükség?!

Miért a feljebbvalóktól - a miniszter urat is
beleértve - az elismerõ és megnyugtató sza-
vak, ha alig néhány hónap elteltével ezek üres
ígéretekké váltak?!

Miért maradt pusztán csak ígéret a 4 mil-
liárd forintos fejlesztés, amelyre állítólag
állami garancia is volt, ha a megvalósulás
belõle csak a nullával egyenlõ?!

Kedves Barátaim! Úgy érzem, nagyon sok
a miért, de tudom, ezek már válasz nélkül
maradnak.

Tisztelt Búcsúzók és Búcsúztatók!
Az életek szövedékében vannak idõlege-

sen egymás mellé rendelt szálak. Nõnek,
találkoznak, egymás mellett futnak, talán
összeforrnak, szétválnak. Ha ezt a folyamatot
lerajzolnánk, az egy fához hasonlítana. Száz
és száz gyökér kapcsolódik így egy törzzsé.  

Így alakult az elmúlt évtizedek alatt

Tapolca polgárainak és az itt szolgálatot tel-
jesítõ katonáknak és családjaiknak a kapcso-
lata is, és vált megbonthatatlan egésszé.

Jövõre, 2006-ban lesz 70 éve, hogy a rep-
térépítési munkálatok megkezdõdtek, és
ezzel megvalósulni látszott Tapolcának az a
régi vágya, hogy helyõrséget kap.  A település
akkori vezetése lelkesen üdvözölte a terveket.
Egy megközelítõleg 3 katasztrális hold
nagyságú területet bocsátott a rendelkezésre a
lõtér, vagy ahogy akkor mondták, a lövölde
számára. A mai Városháza épülete az 1930-as
években Dienes-szálló néven, magánkézben
lévõ szállodaként mûködött. Ezt a patinás

épületet kapta meg a légierõ, itt rendezték be
az ezred-, illetve osztályparancsnoki irodá-
kat. 

A kezdetektõl közel másfél emberöltõ telt
el - egy, alig több mint évtizedes kihagyástól
eltekintve -, és a mai napig mûködött hely-
õrség a városban, amelynek katonái nemcsak
a hivatásuk gyakorlásában jeleskedtek, de
tevékeny részt vállaltak a település életében
is. Nem falakat, hanem hidakat építettek.

Kedves Búcsúzó Katonák!
Várost is építõ munkátok társadalmi

hasznosságát nem a papírok, a diplomák fém-
jelezték, hanem a tényleges tettek. A város
nevében is köszönetet mondok értük. A ran-
got, a valódi tekintélyt, az embertársak meg-
becsülését is ezek adják.

A "Hazámat szolgálom" - örök érvényû
belsõ parancsát a béke hétköznapi nyelvére
nemes egyszerûséggel és csendes nagysággal
fordítottátok le. A rendkívüli téli idõjárás ide-
jén oroszlánrészt vállaltatok a mentésben.
Mentõautóvá szelídítettétek a harckocsikat,

hogy szülõanyát, beteget vigyetek a kórház-
ba, az utakon rekedteket hazavezettétek. Ott
voltatok az árvíz sújtotta területeken,
derekasan helytálltatok a gátakon. Iskolát
építettetek nemcsak a gyermekeitek, de a
városból kijárók számára is. A Dobó-
lakótelep parkjai, szépen gondozott útjai is a
Ti kezetek munkáját dicséri.

A sport révén is fontos hidat építettetek a
város és a honvédség között. A Mereszjev SE
nevelte ki Tapolca tehetséges sakkozóit,
köztük a többszörös olimpiai bajnok Mádl
Ildikót is. Támogattatok iskolákat, óvodákat,
és a város gyermekeinek betekintést enged-

tetek a haditechnika rejtelmeibe. 
Majd Ács János azokról a munkahelyekrõl

is szólt, amelyeket a honvédség a civilek,
illetve a város, a katonák hozzátartozóinak
biztosított. 

- Ünnepeink fényét a katonaság jelenléte
emelte. Közös erõvel katonai emlékhelyeket
építettünk, amelyeknél minden évben együtt
róttuk le kegyeletünket a haza szolgálatában
hõsi halált haltak emléke elõtt. Hiszem és
vallom, miközben ünneplõbe öltöztettük a
lelkünket, igazi közösséggé kovácsolódtunk.

Az ember õsi vágya, hogy jelet hagyjon
maga mögött, amely arról is szól, hogy
léteztünk, dolgunk volt a Földön. Kitûnõvé
egy szerencsés perc által is válhatunk,
hasznos emberré a fáradságos évek tesznek.
A most búcsúzó katonák által évtizedekig
kovácsolt hídon az unokáink is biztonságosan
közlekedhetnek majd, megtanulva az örök
igazság küldetéses parancsát: "Õrizzük, tart-
suk fenn emlékeinket, // gyûjtsük össze töre-
dékeinket, // nehogy elvesszenek végleg, // s

ezáltal üresebb legyen a múlt, //szegényebb a
jelen és kétesebb a jövõ."

Barátaim!
Régi szokás, hogy az útra indulókat

hasznos tanácsokkal látjuk el, hogy élni tud-
janak a kettõs hûséggel; a múlt ápolásának és
a jövõ építésének szent kötelezettségével. Ezt
teszem most én is. Kívánom, hogy azok, akik
a honvédség kötelékében maradnak, találják
meg helyüket az új állomáshelyükön és azok,
akik leszerelnek, sikerrel illeszkedjenek be a
civil életbe. Kósa Ferenc szavaival élve:
"Õrizd az embert magadban, // hogy jogod
legyen a szóhoz, // hogy súlya lehessen a
szavaidnak, // hogy méltó maradj munkához."

Kedves Parancsnok Úr, Fõtisztek, Tisz-
tek, Tiszthelyettesek és Valamennyi Kato-
na!

Legyen békés az elköszönésünk, legyetek
továbbra is bátrak, kemények, emberségesek.
Õrizzétek Tapolcát szívetekben, gondoljatok
ránk szeretettel, ahogy azt mi is tesszük! Ha
szolgálatot nem is itt teljesítetek, akkor is
mindig velünk együtt vagytok.

Barátaim! Viszontlátásra! Ne feledjétek,
Tapolca mindig visszavár Benneteket! 

Isten segítse minden katona munkáját!
Isten éltessen minden katonát! 

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ
búcsúztató mondataiban annak a reményének
adott hangot, hogy lesz az országnak egy
olyan kormánya, amely a lakosság bizton-
ságát szem elõtt tartva újraértelmezi a haza
védelmét, a honvédség szerepét. És akkor új-
ra kinyithatja kapuit a tapolcai laktanya is,
mert ilyen helyõrségekre mindig is szüksége
lesz Magyarországnak. 

Matuz István ezredes elköszönõ beszé-
dében felidézte a Tapolcán töltött éveit és
szólt a kiképzõ központ és a város gyümöl-
csözõ kapcsolatáról is. 

Az ünnepi beszédeket követõen a város
fiataljai - iskolások, óvodások - énekkel,
tánccal és szavalatokkal köszöntek el az
állománytól. Színvonalas mûsoruk méltán
aratott sikert. Az elõadások keretét a Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar és a Szentendrei
Kiképzõ Központ Fúvószenekarának fel-
lépése adta. 

A mûsort követõen zászlók átadására ke-
rült sor. Matuz István Ács János polgármes-
ternek az alakulat zászlóját adta át. A Honvéd
Kulturális Egyesület nevében Horváth Gábor
törzszászlós a 2000-ben felszámolt harcko-
csizó alakulat csapatzászlóját, Holp György
ezredes, a jogutód Szentendrei Kiképzõ
Központ parancsnoka pedig a csapatzászlót
vette át. 

A búcsúztatást a trombitaszólón felhangzó
Il Silencio zárta. 

N. Horváth Erzsébet 
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A hónap kérdése

Ön hogyan készül a karácsonyi
ünnepekre?

- Mivel kevés a nyugdíjam,
apránként tudom csak megvásá-
rolni hozzátartozóimnak az
ajándékokat. Másrészrõl idõben
el kell kezdeni a készülõdést,
nemcsak a meglepetéseket ille-
tõen, hanem lelkileg is. Az idei
ünnepeket a lányoméknál töltöm.

KÉRDÉSEK TERE

- A szeretetrõl és összetartozásról
szól ez az ünnep, mi is ennek
szellemében készülünk. Adni és
kapni is jó érzés. Valami hasznos és
kedves dolog idén is kerül a
feldíszített karácsonyfa alá. Családi
körben, feleségemmel és két fiam-
mal várom az ünnepeket.

- Az esztendõ legszebb estéje,
meghitt és bensõséges a kis Jézus
születése. Közeledtével elsõsor-
ban lélekben készülök rá. Férjem-
mel, gyermekeimmel és unokáim-
mal nálunk töltjük a szentestet,
majd utána mi is ellátogatunk
hozzájuk.

Molnár Lajosné Sötét János Resch Mihályné

(DI)

Nem falakat, hanem hidakat építettek 

500 embernek és családjának másutt kell keresnie a megélhetést, a boldogulást

Fotó: Sulyok



Sikeres a panelprogram

Az MSZP helyi szervezetének önkor-
mányzati képviselõi sajtótájékoztatót,
majd azt követõen lakossági fórumot
tartottak december 8-án azokról a pol-
gárokat érintõ kérdésekrõl, amelyekrõl
a Testület folyamatosan tárgyal. 

Lévai József elnök a sajtótájékoztatón a
szemétszállítás és a kommunális adó kap-
csán elmondta, hogy szerintük a szemét-
szállítási díj bevezetése a város költ-
ségvetése, illetve a hulladékgazdálkodási
fejlesztés szempontjából szükségszerû
megoldás, de a bevezetés gyakorlatát már
kritikával illetik, mivel nem is próbálja
meg figyelembe venni a szolgáltatás
igénybevételének mértéket a díj megál-
lapításakor. A kommunális adó csökkent-
hetõ lenne - szögezte le - az adóbevétel-
kiesést a szemétszállítási díjból lehetne
kompenzálni. Pozitív, de megkésett lépés
volt a távfûtési alapdíj október eleji
csökkentése. A leválási folyamat nehéz
helyzetbe hozza a szolgáltatást. A panel-
program sikerének könyvelte el, hogy
három pályázatot nyújtottak be a tár-
sasházakban lakók.

Dr. Csonka László a Városi Kórház - és
Rendelõintézet helyzetérõl szólva hangsú-
lyozta, hogy a jelen ismeretek szerint a
KHT-ban történõ feladatellátás jelentheti a
kórház helyzetének stabilizálását és
fejlõdését. Mindez természetesen csak az
Önkormányzat további aktív szerepvál-
lalása mellett teljesülhet. 

Barbalics Antal a Tapolcai Kiképzõ-
központ megszûnését csapásnak nevezte,
amely ha áttételesen is, de minden tapolcai
polgárt érint. Munkahelyek szûntek meg és
a város, a kistérség vállalkozóinak egy-
része is megrendelés nélkül maradt. Nem
kifejezetten átgondolt az a stratégia, hogy
70 év után a városban megszûnik a kato-
nai jelenlét. Majd arról szólt a képviselõ,
hogy milyen eszközökkel igyekszik a mi-
nisztérium segíteni a honvédségi lakások
megvásárlását a kiképzõ központ volt
katonáinak.                  NHE

Otthon, lakás, hajlék. Különösen a tél
közeledtével felértékelõdõ színterek, fõleg
azoknak, akik mindezeknek híján vannak.
Arról, hogy Tapolcán miként gondoskod-
nak a hajléktalanná vált emberekrõl, dr.
Varga Istvánt, a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet igazgatóját kérdeztük. 
- Az intézet hajléktalanszállója az Arany János
utca 16-ban mûködik. 15 férfi, 10 nõi férõhely
és 5 úgynevezett krízisszoba van, amely csalá-
dok elhelyezésére alkalmas. 
- Most mennyire telített a szálló? 
- Tele van. 
- Hogyan kerülnek oda be az emberek? 
- Van olyan, akit a rendõrség hoz be, mert az
utcán találtak rá, van, akit a háziorvos, mert
egy kartonpapíron üldögélt kint a hidegben, de
a hajléktalanok egymásnak is elmondják ezt a
lehetõséget, illetve van olyan, aki egyszerûen
csak bekopog, hogy itt szeretné eltölteni a
napokat. A szálló a nap 24 órájában nyitva áll
a rászorulóknak. 
- Korban  behatárolhatók az itt elhelyezettek?
- Széles a skála. Sajnos, a fiataltól egészen az
idõskorúig minden korosztály megtalálható a
szállón.
- Az "átlag ember", ha hajléktalant lát az
utcán, elsõként arra gondol, hogy biztos az
alkoholnak is köze van ahhoz, hogy az illetõ az
utcára került. 
- Anélkül, hogy bántó szándékkal lennék, a
hajléktalanná lett emberek nagy részénél az
alkohol valóban meghatározó tényezõ. Annak
viszont, hogy valaki a pohár után nyúlt, már
több oka is lehet: a szülõk eldobták, válás stb.
Gyógyírnak tekintik az alkoholt a bajaikra,
problémáikra. 
- A munkanélküliség mennyiben lehet
meghatározó tényezõ? 

- A munkanélküliség alapjában nem vezet
idáig, de ha ehhez egy olyan szociális háttér
párosul, amely nem kedvez a talpon-maradás-
nak, akkor sajnos, sokan a szállón kötnek ki. 
- Van innen kiút?
- Nagyon ritkán, de hál' Istennek elõfordul,
hogy jobb irányt vesz a lakók élete. Sajnos,
azonban olyan megszorítások vannak a
lakáshoz jutást biztosító pályázatok esetében,
amelyeket nagyon nehéz teljesíteni. Jelentõs
önrészt kéne ehhez a városnak is letennie, a
pályázati pénzeket pedig csak utólag fizetik ki. 
- Milyen végzettségûek a hajléktalanok, az
iskolázottság mennyiben határozza meg az
idekerülés “esélyét”?
- Az esetek 90 %-ában az alacsonyan kvali-
fikált emberek kerülnek ilyen helyzetbe. A
szállón nincs olyan, akinek akár középfokú
végzettsége is lenne. 
- Meddig tartózkodhat az illetõ a szállón?
Kell-e fizetnie érte? 
- Az elhelyezés az elsõ hónapban ingyenes,
utána fizetni kell. Van olyan, aki már 5-6-10
éve is itt él. 
- Mibõl fizetnek? 
- A hajléktalanszálló vezetõje igyekszik alkal-
mi munkát szerezni nekik, de saját maguk is
keresnek ilyent. Szigorú rend van a szállón.
Például ittasan nem jöhet be senki. Be kell tar-
tani a szabályokat. 
- Milyen ellátást biztosít a szálló? 
- 6-8 ágyas szobák, vaságy, matrac, ágynemû,
fürdési-, mosási lehetõség. Konyha van,
fõzhetnek is. De  van olyan is, akinek nincs
jövedelme, Õ a város szociális étkeztetésén
belül kap ellátást. Kenyér, tea, vaj mindig van
készenlétben a szállón. 
- Kik kerülnek a krízisszobába? 
- Olyan családok, amelyeket a verés, a dur-

vaság elõli menekülés hozott ide. Szerencsére
az esetek nagy részében vissza is térnek az
otthonukba, bízva abban, hogy majd másképp
lesz az elkövetkezendõkben.
- Közeledik a karácsony. Ilyenkor talán még
nehezebb az itt élõknek. 
- Géczi Ferencné, a szálló vezetõje odafigyel
arra, hogy az idekerült, szerencsétlen sorsú
emberek - különösen az ünnepeken - húsvét,
karácsony - olyan pluszt is kapjanak, amely
segíti "túlélni" ezeket a napokat is. Karácsony-
fát állítanak. A Kazinczy-iskola és a zeneisko-
la tanulói mûsort adnak. A vállalkozók is
támogatják ezeket a rendvényeket. A Tapolcai
Hajléktalanokért Alapítványán és a Tapolca
Város Szociális Alapítványán keresztül is
érkezik segítség. 
- Hidegedik az idõ. Az utcán rekedtekre akár a
fagyhalál is várhat. Volt már Tapolcán ilyen
eset? 
- Szerencsére nem. Tapolca egy viszonylag
zárt, kisvárosi közösség, ahol még odafigyel-
nek egymásra az emberek.                     

NHE

Házasságot
kötöttek:

- A Tóparton elhelyezett 4 db gyalogos
információs táblát letörték és tóba dobták.
Az elkövetõk ellen eljárás indult.
- Kiskorú veszélyeztetése bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
azon tapolcai személy ellen, aki több alka-
lommal tettleg bántalmazta gyermekét,
veszélyeztette a gyermek testi, szellemi
fejlõdését.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Antal Ákos és Renner Irén gyermek: Dóra
Ernyes Attila és Kozma Zsanett gyermek: Máté
Fodor András és Bicsérdi Zsuzsanna gyermek: András Levente
Futó István és Varga Judit gyermek: Zsófia Fann
Orbán Gyula és Szántó Anett gyermek: Bettina
Széll Bálint és Szakmáry Andrea gyermek: Máté
Tóth Gábor és Krózser Anett gyermek: Jázmin
Varga Attila és Merics Erika gyermek: Petra
Varga Tibor és Tölli Hajnalka gyermek: Ádám

Gratulálunk!

Kondor Péter és Sallai Anita
Lendvai Roland és Lõrincz Edina

Gratulálunk!
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A Balaton-régió Közbiztonsági Tanács-
adó Testülete Közbiztonságáért-díjat
adományozott dr. Scher Józsefnek, a ta-
polcai rendõrség kapitányának. A rendõri
munkáról és a kezdetekrõl Vele beszélget-
tünk. 
- Hány éve rendõr? Mindig is ez akart lenni? 
- 1970 óta, azaz 35 éve vagyok rendõr.
Nekem ez az elsõ pályám. Ami igaz, az igaz,
elõször a keszthelyi Agrártudományi
Egyetemre jelentkeztem az érettségi után, a
mezõgazdasággal akartam foglalkozni, mint
a szüleim, de nem vettek fel. Ma már biz-
tosan állásnélküli agrármérnök lennék, ha
akkor felvételt nyertem volna. A Belügy-
minisztérium tartalékos rendõrtiszti isko-
lájának elvégzése után lettem rendõr. 
- Végigjárta a ranglétrát? 
- Utcai rendõr nem voltam, de valójában
végigjártam a különbözõ fokozatokat.
Elõször Veszprémben dolgoztam, majd
1989-ben kerültem a tapolcai rendõr-
kapitányság élére. Azóta vagyok itt. 
- Tizenhat éve rendõrkapitány. Van még
olyan az országban, aki ennyi ideig egy
helyen, ilyen pozíciót tölt be?
- Hát, tudomásom szerint nemigen. 
- Véleménye szerint az elmúlt 35 évben
mennyit változott a rendõr megítélése? El-
jöhet az az idõ, hogy olyan tekintélye legyen,
mint az angol Bobynak, azaz az angol
rendõrnek? 
- Ehhez még nagyon sok idõnek kell eltelnie.
Az állampolgárnak és a rendõrnek is alakul-
nia kéne. A jogkövetõ magatartást tanúsító
állampolgárral szemben a rendõr is levetkõzi
az erõteljesebb fellépést. 
- Valójában a kitüntetés átadásának a napján
a tapolcai rendõrség is kapott ajándékot, új
rendõrautókat. Így kettõs az öröm. 
- Nagyon jelentõs fejlesztés részese lett a

kapitányságunk is. Három olyan rendõrautót
kaptunk, amely a munkánkhoz igazodik,
komoly felszereltségû. 
- Visszakanyarodva a rendõrpályára. Ma
többen, vagy kevesebben lesznek rendõrök? 
- Nagyon népszerû lett a rendõri pálya, mert
be kell vallani, ez egy biztos munkahely.
Népszerû a Rendõrtiszti Fõiskola is. 
- Napjainkban egyre többször halljuk: a
rendõr vagy önmaga vagy mások ellen fordí-
totta fegyverét. Nem lehet pszichológiai vizs-
gálattal kiszûrni, hogy ki az, aki, hogy úgy
mondjam, bírja a terhelést és ki az, akinek
nem szabad fegyvert adni a kezébe?
- Mivel nagyon megfiatalodott az állomány,
kevés élettapasztalattal rendelkeznek a
rendõrök.  Több törõdésre lenne szükségük.
2006-ban már azok a parancsnokok, akik
fiatal állománnyal foglalkoznak, tréningen
vesznek részt, tanulják, hogy lelkileg miként
foglalkozzanak a beosztottjaikkal, de a
rendõrnek is partnernek kell lennie, meg kell
osztania a gondjait a parancsnokával, hogy
az segíthessen rajta. Sokat tehetnek a
közvetlen munkatársak is. Régen is voltak
tragikus esetek, de a rendõrség ezeket nem
hozta nyilvánosságra, így a közvélemény
nem tudott róluk. Nálunk, ahol sajnos, nem-
rég történt egy végzetes eset, a pszichológus
a csoport tagjaival is elbeszélgetett. Most
már jobban odafigyelünk arra is, hogy olyan
közösségek alakuljanak ki, ahol súlyos
stresszhelyzetben megbeszélheti a prob-
lémáját az érintett a kollégáival.
- 16 év a kapitányság élén. Ez nem 8 órás
munkahely, ez 24 órás szolgálat. Ha sza-
badideje van, miként kapcsolódik ki?
- Valójában bármikor berendelhetõek
vagyunk, így a készenlétünk 24 órás. Nincs
szõlõm, ahol, mint sokan mások, levezethet-
ném a napi feszültséget. Ha van idõm,

inkább pihenek, vagy néha elmegyek
vadászni. Majd elfelejtettem! Van egy
kötelezõ szabadidõs tevékenységem! Van
egy csodálatos, 2 éves magyar vizslám.
Mindennap "elvisz sétálni", ha van kedvem,
ha nincs.  
- A gyermekei közül választotta valamelyik a
rendõri pályát? 
- Nem, de hagytam is õket, hogy szabadon
dönthessenek. A nagy fiam vendéglátós,
külföldön dolgozik. A lányom számviteli
fõiskolára jár. A kisfiamból pedig még akár-
mi is lehet. 
- Ha újra kezdené, ismét rendõr lenne?
- Ez jó kérdés. Nekem ez az elsõ munkahe-
lyem. Továbbra is szeretem a rendõri pályát,
de amikor én voltam kezdõ, akkor mások
voltak a feltételek, mások voltak a
kötõdések, talán más volt a hivatástudat. A
mai kezdõ elõtt óriási lehetõségek vannak,
fõleg mióta az Unió tagjai lettünk. Ehhez
azonban nemcsak szakmai tudásra van szük-
ség, hanem nyelvismeretre is. Egy biztos, ha
tehetném, nappalin tanulnék és nem
menetközben, mert a fõiskola kivételével
minden iskolámat levelezõn végeztem,
köztük a jogot is. És nyelveket és nyelveket
tanulnék. Ha fiatal lennék, biztos, hogy elébe
mennék az új kihívásoknak, szívesen próbál-
nám ki a rendõri  hivatás adta új lehetõ-
ségeket. Ha újra kezdhetném, akkor is rendõr
lennék.
- Hogyan érintette a kitüntetés?
- Nagyon örültem neki, de valójában - bár
személy szerint én kaptam a kitüntetést - az
egész tapolcai állománynak szólt, hiszen a
Balaton-part közbiztonságát, a nagy ren-
dezvények (Mûvészetek völgye, Bada-
csonyi Szüret) zökkenõmentes biztosítását
az õ munkájuk nélkül nem lehetett volna
megoldani.                 N. Horváth Erzsébet

Ha újra kezdhetném, akkor is rendõr lennék

A hajléktalanszálló ajtaja mindig nyitva van



Horváth Árpád a Horváth Családi
Pincészet egyik tulajdonosa. Bátyjával,
Sándorral akkor növelték az édesapjuk
által vásárolt egy hektárnyi szõlõterületet
tizennyolc hektárra, amikor más kivágta a
szõlõt. Bíztak a szõlõtermesztésben, de
mint a fiatal borász mondja, ehhez több
kell. Nagyon kell szeretni ezt a tevé-
kenységet. Hogy miként, arról Õ beszél
nekünk. 
- Természetesen volt otthon szõlõterület, de
nemcsak az édesapámnak, hanem, jó néhány
generációt visszamenve, a Csobánc-hegyen a
családnak. Mind a két nagyszülõm foglalko-
zott szõlõvel. Az egyik vincellérként is dol-
gozott. A jelenlegi birtokunk alapjait az édes-
apám rakta le azzal, hogy 1966-ban megvette
a mostani területünk egy részét, 1 hektárt.
- Hol van ez a terület?
- A Szent György-hegyen. A Tarány-pince
alatti részen van egy 6 hektárnyi területünk, a
Mogyorósdombnak nevezett dûlõben pedig
12 hektár.
- Régi tapasztalat, hogy a gyerekek nagy
része csak késõbb "talál rá" arra a
foglalatoskodásra, amivel az elõdei
tevékenykedtek. Ez Önnél is így volt, vagy
már gyermekkorában szeretett a szõlõben
dolgozni?
- Nekem is megvolt a kerülõ utam. Amikor
tinédzser korunkban nyaranként nem a

Balatonra mentünk a bátyámmal, vagy a
lányok után, hanem a szõlõben kellett dol-
gozni, bizony mi is lázadtunk. Valójában
1997-ben kezdtem a borászattal komolyan

foglalkozni, addig informatikus voltam egy
nagyvállalatnál.
- Hát, nem annyira rokon szakma a borászat
és az informatika!
- Csak az a közös bennük, hogy az infor-
matikus is szereti a jó bort.
- Miért váltott? Gyakran hallani, hogy a

szõlõvel való foglalatoskodás inkább ráfize-
tés mint nem. 
- A borász, ha gazdasági szempontból nézi a
bort, akkor panaszkodik, amikor pedig a
szépségét látja, akkor nem. Ezt nem lehet
másképp csinálni, csak szerelembõl. 
- Igen, de abból nem lehet eltartani egy
családot. 
- Nem azt mondom, hogy abszolút ráfizeté-
ses, hanem azt, hogy csak az kezdjen vele
foglalkozni, aki nemcsak azt látja, hogy egy
bizonyos idõ alatt mennyi pénzt tud belõle
kihozni. Ezt szeretni kell. 
- Hogyan mûvelik meg a területet? Mennyire
gépesített?
- Alkalmazottaink vannak, és a birtok - a
méreteihez képest - jelentõsen gépesített.
- Palackoznak is?
- Természetesen.
- Milyen fajta szõlõt termesztenek?
- Elég széles a fajtaválasztékunk. Az
Olaszrizlingtõl a Szürkebaráton át a
Muskotályig, Chardonnay, Souvignon. A
kékszõlõ betelepítésével abszolút úttörõk
vagyunk ezen a vidéken. Nem saját kútfõbõl
merítettem, országosan ismert szakembereket
kérdeztem meg errõl. Õk egyöntetûen azt
mondták, hogy ott, ahol ilyen kiváló kli-
matikus talajadottságok vannak, ott a kitûnõ
fehér bor mellett nagyon jó minõségû vörös-
bort is elõ lehet állítani.

- Hogyan történik az értékesítés?
- Az értékesítéssel a nap 24 órájában kell
foglalkozni. Szerencsések vagyunk, hogy itt
van a Balaton. A borturizmus keretében jelen-
tõs mennyiséget tudunk eladni. Alapító tagja
vagyok a Borút Egyesületnek, de komoly
munkát kell fordítani a reklámozásra, a mar-
ketingre is. Fontos, hogy fent legyünk az
Interneten, hogy megtaláljanak bennünket, 
- Új típusú találkozás történt nemrég a
fogyasztóval.
- Tapolca egyik vendéglõjében lehetõség
nyílt arra, hogy bemutassam a borainkat. A
finom vacsora és a borok mellett Sajcz Gábor
szórakoztatta nagyszerû tangóharmonika -
esttel a vendégeket. 
- Marad a terület nagysága, vagy tovább
szeretnék növelni?
- Jelenleg nem szándékozunk növelni. 
- Megmérette-e már a boraikat? Milyen
versenyeken indult velük?
- Régiós- és helyi versenyekre neveztünk be
eddig. Kaptunk már nagy aranyérmet is.
- Családja van? A gyerekek részt vesznek a
munkában, vagy egyelõre õk is “menekül-
nek”?
- Három gyermekem van. Szívesen jönnek ki
a birtokra, õk is nagyon szeretik a ter-
mészetet. Jelenleg csak a palackozás körül
segédkeznek, de azt szívesen is teszik. 
A riportokat készítette: N. Horváth Erzsébet
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Az értékesítéssel a nap minden órájában kell foglalkozni

Bátran megkockáztatom, hogy nincs
Tapolcán, - de talán még a környéken sem
- olyan ember, akinek ne került volna a
kezébe olyan nyomdai termék, amelyet   a
Kölcsey Nyomda Kft. nyomdájában készí-
tettek. Kölcsey Norbertet, a tulajdonost a
nyomdaiparhoz vezetõ útjáról is kérdez-
tük.
- Már régen meg akartam kérdezni: van-e
rokoni szál Kölcsey Ferenc, a Himnusz
szerzõje és a családja között?
- Igen. A családi legendárium õrzi is ezt, de
még nem kutattam a rokonság fokát. Régi
vágyam, hogy ennek egyszer utána nézzek. 

- Honnan került a nyomdaiparba?
- Kerülõ úton. A nagyapám és az édesapám
is vasutas volt, így logikusnak látszott, hogy
én is arra a pályára lépek. Dolgoztam is egy
rövid ideig a vasútnál, be is akartak
iskolázni mozdonyvezetõnek, de rájöttem,
hogy ez nem nekem való. "Vízre szálltam",
azaz folyami hajós lettem. Ezt követõen a
honvédség ódörögdi bázisán lettem rak-
tárvezetõ. Nagyon jó állásom volt ott, de
miután már családot alapítottam, az ottani
fizetés kevésnek bizonyult ahhoz, hogy
abból el is tudjam tartani. 
- Hogyan tovább? 
- Egy debreceni nyomdaipari cég üzletkötõt
keresett a Dunántúlra. Jelentkeztem a hirde-
tésre és felvettek. Nagyon sokat dolgoztam

azokban az években, jól is kerestem. Míg a
honvédségnél 4-5000 forint volt a fize-
tésem, addig itt a forgalom 14 %-át kaptam
meg. Volt olyan hét, hogy 400.000 Ft nettó
forgalmat bonyolítottam le. A megváltozott
anyagi helyzetünknek köszönhetõen a volt
feleségemnek nem is kellett dolgoznia,
eltartottam a családot. Az itt keresett pénz
lett aztán a vállalkozásom alapja. 
- Hogyan lett üzletkötõbõl nyomdatulaj-
donos?
- A '80-as évek végén, a '90-es évek elején
már jó lehetõségek voltak a vállalkozásra,
de pénz kellett hozzá. Mivel azt én
elõteremtettem, bátran mondhatom, hogy jó
idõben voltam jó helyen. Elõször a Kölcsey
Color GMK-t alapítottam meg. Ez az elsõ
cégünk nem termelt, hanem csak forgalma-
zott, azaz a nálam megrendelt terméket
máshol készíttettem el és terítettem tovább.
Amit a debreceni cégnél megtanultam, most
már sajátomban tudtam hasznosítani.
Képeslapokat, irodaszereket, csomagolópa-
pírt és egyéb termékeket forgalmaztunk.
- Hol volt a GMK telephelye? 
- Vettem egy kis házat a Szent László
utcában, ott kezdtünk. 1996-ban alapítottam
a Kölcsey Nyomda Kft-t, amelynek 90 %-
ban én, 10 %-ban pedig a volt feleségem lett
a tulajdonosa. Most viszont 100%-ban az
enyém. Megvásároltam. 
- Hogyan alakította ki a gépparkot? 
- Megvettem a veszprémi Volán nyomda-
gépeit, azaz egy komplett nyomdát. Az
akkori technikának és elvárásnak az meg-
felelõ volt. 
- Emlékszik az elsõ nyomdai megrendelésre?
- Igen. Egy csabrendeki fonalasnak készítet-
tünk fonalszalagot. 
- Kezdetben hány alkalmazottal dolgozott? 
- Hárommal - néggyel. 
- Hamarosan kinõtték a Szent László utcai
épületet.
- Ez valóban így van. Lehetõség kínálkozott
arra, hogy a Városi Könyvtár nyomdáját
megvegyem. És én éltem is ezzel. Az elavult
nyomdagépeket lecseréltük, a rossz
állapotú, földszintes épület helyére újat
építettünk. 
- Hányan dolgoznak itt jelenleg? 

- Tizenöt embernek biztosítok munkale-
hetõséget. Õk tapolcaiak, illetve egy a
környékrõl jár be. Nagyon sokat kell dol-
gozni azért, hogy ennyi embernek munkát
tudjak adni. Tapolca és környéke erre már
kevés. A mostani "csapatom" nagyon jó,
megbízom bennük. Tolják a nyomda sze-
kerét, és ezáltal az övék is halad. Régen
talán, ha jobb nyomdagépeink lettek volna,
több lett volna a megrendelés is. De ma már
nem ez számít. Komplett nyomdákat kínál-
nak olcsó áron. Sokan mennek csõdbe, elad-
ják a jó színvonalú nyomdagépeket. Ma már
nem a gépen múlik a megrendelés, hanem a
kapcsolatokon, a megbízhatóságon, a sok-
sok befektetett marketing munkán. Ha én
kilépnék ebbõl a nyomdából, ha valami
történne velem, akkor talán egy-két hónapig
a lendkerék vinné még tovább, de utána
összedõlne. Egész napos "szolgálat" egy
ilyen üzem életben tartása. Éjszakánként
azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne az
árainkat még alacsonyabbá tenni, milyen
plusz szolgáltatásokat tudnánk még nyújtani
a már meglevõ árakon. Nagy hangsúlyt fek-
tetek arra is, hogy a megrendelõink
elégedettek legyenek velünk. A létünk alap-
ja a megbízható munka. Csak egy példát
hadd említsek. Nemcsak Tapolcára és kör-
nyékére, illetve az ország más vidékére dol-
gozunk, hanem külföldre is. Egy német vál-
lalkozó határidõre rendelt meg nálunk egy
prospektust, de az elkészültét már nem tudta
megvárni. A kész terméket én vittem
Ausztriáig, ott postára adtam, így került ki
Németországba. A köszönõ telefon önma-
gáért beszélt. A bizalomra épített kapcso-
latom eredményének tudtam be azt is, hogy
a nyomdagépeket gyártó Heidelberg cég
vezetõje, Margül Jürgen szóbeli megál-
lapodásra adott kölcsön milliós nagyság-
rendû pénzt, amikor szükségünk volt rá.
Nem kell a papír ott, ahol az üzleti partnerek
megbízhatóak, elég egy kézfogás az üzlet
megpecsételésére. Ez többre kötelez, mint a
sok bélyegzõvel ellátott szerzõdés, amelyet
egyik fél sem tart be. Nagyon sok az ország-
ban a körbetartozás. Sokan mennek tönkre
emiatt. A számláimat mindig rendezem, nem
tartozom és nem is fogok tartozni senkinek.

Azt mondják, hogy lendületben van a gaz-
daság. Én pedig azt, látva a nyomdaiparban
és az országban uralkodó gazdasági
helyzetet is, hogy - egy a milliárdhoz - ez a
lendület nem felfelé, hanem lefelé viszi az
országot. Nehéz ma vállalkozónak lenni. A
Széchenyi-terv segítségével vettük a gépe-
ket, ez pedig arra kötelez, hogy 15 embert
alkalmazzak. Óriásiak a járulékok, egyre
többet kell dolgozni az egyre kevesebb ha-
szonért. 
- Hogyan alakult a családi élete? A 24 órás
szolgálat nem kedvezhet a nyugodt, családi
háttérnek. 
- Valóban nem. De nem ezért váltam el. A
volt feleségem már korábban is talált magá-
nak külön utakat, ami aztán a váláshoz
vezetett. Most folyik a vagyonmegosztási
per. 300.000 forintos asszonytartást és közel
100 millió forintot követel rajtam. Egyik
sem teljesíthetõ. Az elsõ azért nem, mert
munkaképes és egészséges, és a mai jogi
gyakorlatunk erre az állapotra nem terjed és
nem is terjedhet ki, illetve bizonyíthatóan
érdemtelenül viselkedett a házasság alatt. A
házasságomból született gyermekeim -
Krisztián és Adrienn - már kamaszok. A
lányom az anyjával él. Féltem Õt, mert már
16 évesen egy rosszhírû balatoni vendég-
látóshoz engedte volna dolgozni az anyja.
Inkább kifizettem a lányomnak azt a pénzt,
amit keresett volna. A fiam velem maradt.
Ragaszkodik hozzám és én is hozzá. Sok
vele a probléma - kamasz -, de egy nagyon
jó lelkû, igazmondó srác. A mostani kapcso-
latomból a tapolcai kórházban született egy
kislányom, Virág. Nagyon aranyos kisbaba,
azt mondják, hogy rám és a testvéreire is
nagyon  hasonlít. Jelen voltam a szülésnél.
Az orvos, dr. Vajóczky Csaba, a szülésznõ és
a csecsemõsnõvér profik, meglátásom
szerint kiváló szakemberek.  
- Ha eljön az idõ, a fia átveszi majd a
nyomdát, hogy apáról-fiúra szállhasson a
megszerzett tudás és tapasztalat?
- Ezt szeretném, és bízom benne, hogy Õ is
így akarja majd. Az olvasóknak kívánok
kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt!   

A számláimat mindig rendezem, nem tartozom és nem is fogok senkinek



Bizonyára Önök is elgondolkodtak már
azon, hogy az operatõr munkája nem is
olyan könnyû. Azon túl, hogy egy-egy felvé-
tel során szinte órákig kell feszült figyelem-
mel dolgozniuk, a kamera mögött állniuk,
az elengedhetetlen felszerelés is nehéz.
Hogyan lehet ezt a statikusságot ellensú-
lyozni, mivel tud kikapcsolódni egy opera-
tõr? Ezekre a kérdésekre az egyik lehet-
séges választ Kalmár György rendezõ-ope-
ratõr adta meg nekünk: fut és hegyet má-
szik.
- Azonnal rátaláltál a sportra, vagy kerested a
megoldásokat? 
- Mindig is szerettem a sportot. Középiskolás
koromban tornáztam, aztán karatéztam is egy
kicsit, a harmadik vizsgáig jutottam el.
- Miért hagytad abba? 
- Elvittem egy edzésre a fiamat, ahol
megsérültem, és ezért kellett békésebb utat
keresnem. Hogy gyógyuljak-, mert egy jó fél
évig kínlódtam a sérülésemmel - futni
kezdtem. 
- Mennyit futottál elõször és mennyit most? 
- Az elsõ futásom talán egy kilométer volt, ma
már áltagban 10-14 km-t futok. Ha esik, ha fúj
- szinte minden nap. 
- Nem hagyhatom ki, a hosszútávfutó

magányos? 
- Egyáltalán nem. Olyan kikapcsolódást,
felüdülést ad a futás, hogy szinte hihetetlen.
Nem csörög a telefon, gyönyörû helyeken
járok. Rendezni tudom magam. Meg hát,
sokan is közlekednek arra, amerre én futok. Az
erdõben kutyasétáltatókkal épp úgy találko-
zom, mint õzekkel, vaddisznókkal, a mezõn a
juhásszal. A Hegyesdi-hegyre eddig már több
százszor futottam fel. 
- Versenyeztél már? 
- Igen. Többször is, de a legnagyobb sikerem a
sárvári 12 órás verseny volt. Hatodik lettem.
103 km-t futottam, reggel tíztõl este tízig.
- Mi hajt? Mi késztet arra, hogy még többet és
többet teljesíts? 
- Az ember mindig keresi a határait, mert, amit
ma 100 %-osnak ítél meg, azt már másnap
csak 99 %-osnak látja. Menni kell…
- Mikor találtál rá a hegymászásra, vagy az
talált Rád? 
- Valójában ezt is az operatõrködésnek köszön-
hetem. Kamerával a vállamon számtalan - szó
szerint - meredek helyen megfordultam, hogy
megörökítsem a látottakat. 
- Magasságban meddig jutottál el ? 
- Szeptemberben voltunk a 3800 méteres
Grossglockneren. Ez már a második utunk

volt oda. Elõször 3 évvel ezelõtt, minden felsz-
erelés nélkül, igazi magyar virtussal vágtunk
neki a hegytetõnek. Ma már tudom, hogy csak
tisztelettel és felkészültséggel lehet feljutni a
csúcsra, ahonnan - és ez a legfontosabb -
vissza is kell térni. 
- Magasabbra nem vágysz?
- Valójában nem. Szeretem a hétköznapi
világcsúcsokat, amelyeken keresztül több
helyszínt is megismerhetek. 
- Van egy nagy álmod. 
- Igen, és úgy tûnik, hogy nyitott kapukat
döngetek, mert minden esély megvan arra,
hogy Hegymászó Szakosztály induljon a
Városi Sportegyesület keretében. 
- Kiket vársz oda? 
- Olyanokat, akik kedvet éreznek hozzá, és ha
meglátják a szépségét, társaim lesznek az úton. 
- A gyerekeid követnek? 
- A fiam is és a lányom is kipróbálta már, de
igazából õket még a "mozgalmasabb" világ
érdekli. Megértem, de bízom benne, hogy
talán majd egyszer…
- Mire készülsz az elkövetkezendõkben? 
- Továbbra is az Alpok 3-4000 méteres csú-
csairól szeretnék körbetekinteni - természete-
sen a mindig nálam lévõ kamerával együtt.
Csak a 4000 méteresbõl van  47. Hogy megte-

szem, nem kétséges, hiszen, amikor lejöttem a
Grossglocknerrõl, már akkor tudtam, hogy ez
csak a kezdet. 

- Szerencsés visszatérést minden meghódított
csúcsról! N. Horváth Erzsébet

Az ember keresi a határait
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A katona hivatásos hazafi, szabály köti
édes énekû tájhoz, élete kemény próba,
férfi- iskola. 

Több mint 40 éve itt élek Tapolcán.
Életem, pályafutásom összefonódott az itt
élõ katonacsaládokkal. Szinte együtt élt és
lélegzett ez a közösség. Az alakulatok pa-
rancsnokai, a helyõrség parancsnokok min-
dent megtettek azért, hogy az itt élõ és szol-
gálatot teljesítõ hivatásos és tartalékos
állomány otthon érezze magát, hiszen egy
felelõsségteljes munkához megfelelõ nyu-
godt és biztonságos családi háttér is szük-
séges volt. 

A katonai hívatásuk és az ezzel járó
feladatok teljesítése mellett mindig ren-
delkezésére álltak a város lakosságának is.
Iskolát építettek a Dobó-városrészben. A
városban, az iskolában és környékén, a
lakótelepen rengeteg társadalmi munkát
végeztek. 

Iskolákat, óvodákat patronáltak. Az
iskolánk tornatermében a tönkrement parket-
tát felbontották, majd újra parkettázták.
Sportpályát, játszóteret építettek, varroda
nyílt a honvédség tulajdonát képezõ épület-

ben. Munkahelyeket teremtettek az itt lakók-
nak és a városból kijáró munkavállalóknak,
bolti dolgozóknak. A katonák munkájának
segítségével lobbant fel az elsõ gázláng
Tapolcán a Széchenyi István Szakképzõ
Iskolánál.

A Felsõ-Tisza vidékén ott voltak a 70-es
árvíznél menteni, vagy a legutóbbi tiszai
árvízvédelmi munkában is részt vettek. 

Keményen, férfiasan, emberségesen
helytálltak a haza szolgálatában, a külföldi
missziókban, és mint békefenntartók is
küldetésüket keményen kitartóan teljesítet-
ték. Távol a családjaiktól, feleségeiktõl,
gyermekeiktõl. 

Tanítványaim közül is sokan választották
ezt a hivatást. Büszke vagyok rájuk.

Mint a 9. sz. választókerület képviselõje
nagyon sajnálom, hogy december 31-gyel az
alakulat díszlokál. Értelmes magyarázatot
most sem találok rá, de a szakmai érvek, úgy
látszik, kevesek voltak ahhoz, hogy az alaku-
lat Tapolcán maradhasson. Köszönöm az
alakulat parancsnokának, volt parancs-
nokainak, a hivatásos tiszteknek, tiszthe-
lyetteseknek és szerzõdéses állománynak,

hogy önkormányzati munkámban támogat-
tak és mindenkor segítségemre voltak. 

Jó volt, hogy közöttünk éltek, barátsá-
gosak, kedvesek, segítõkészek voltak, min-
denkihez volt egy kedves szavuk, egy
mosolyuk, tisztelték az idõsebb generációt, a
nyugdíjasokat. 

Ne feledjék el Tapolcát, a Dobó-város-
részt, az itt töltött szolgálati éveket, az itt
töltött fiatalságukat! Ne feledjék Tapolca
város és a Dobó-városrészben élõ emberek
szeretetét!

Tisztelet, elismerés, köszönet illeti az itt
végzett munkájukért Önöket, akik hivatá-
sukat, szolgálatukat más alakulatoknál tel-
jesítik az elkövetkezendõ idõkben. Tisztelet,
elismerés és köszönet illeti a nyugállomány-
ba vonuló tiszteket, tiszthelyetteseket, közal-
kalmazottakat is.

Kívánok a Tapolcai Kiképzõ Központ
volt állományának jó egészséget, új munka-
helyükön sikereket, magánéletükben, családi
életükben boldogságot.

Szatmári Jánosné 
a Dobó-városrész önkormányzati

képviselõje

"Emberségrõl példát, vitézségrõl formát " Fõ téma: a szemétszállítás
Tapolca Város Képviselõ-tesülete a no-
vember 25-ei ülést követõen közmeghall-
gatást tartott, amelynek fõ témája szemét-
szállítási díj bevezetése volt. 

Kandikó Lajos, nyugalmazott mûszaki
ellenõr a szemétszállítási díj bevezetésének
szakmai hiányosságait, elõkészítetlenségét
hangsúlyozta.  - Azok, akik nem tartózkodnak
huzamosabb ideig a lakásukban, miért fizetik
a szolgáltatást? A rendeletbõl kihagyták a tár-
sasházat. - Én nem rendeltem meg ezt a szol-
gáltatást, és a papíromon lévõ szerzõdésszám
keletkezésérõl sem tudok, úgy hogy nem tar-
tom jogosnak a követelést - szögezte le.
Egyúttal kifogásolta azt is, hogy miért a kora
délutáni órákban tartják a közmeghallgatást,
így nem csoda, hogy ilyen kevesen jöttek el
rá.

Dr. Imre László jegyzõ válaszában vissza-
utasította a stílust, hangsúlyozva, hogy na-
gyon komoly, szakmai elõkészítõ munka
elõzte meg a díj bevezetését és a kollégák a
hozzáértõ szakemberek. - A közmeghallgatás-
nak nem tárgya az egyedi ügyek tárgyalása -
tette hozzá - ugyanakkor nem vetette el annak
a lehetõségét, hogy a Kandikó Lajos által fel-
vetettekkel, észrevételekkel foglalkozzanak. 

A közmeghallgatás további részében
Kárpáti Imre, a Panelporgramban pályázatot
benyújtó egyik lakóközösség képviselõje az
elbírálás idejérõl kérdezett. Arra a levélben
érkezett kérdésre, hogy miért nem mûködik a
vízalatti világítás a Malom-tóban, Hársfalvi
József irodavezetõ elmondta, hogy azért nem,
mert nem megfelelõ minõségben és anyaggal
építette ki a rendszert a kivitelezõ. Nem
javítást, hanem teljes, minõségi cserét kér a
város.

Tisztelt adományozók!

A Magyar Vöröskereszt gyûjtési akciót
végzett a TESCO-áruházban, a hátrányos
helyzetû gyerekek karácsonyáért. A 4 nap
bevétele: 200.044 forint volt.

A bevétel összegébõl 50 gyermek részére
készítettünk csomagot, melyet a TESCO-
áruház dolgozói állítottak össze. A csomagokat
a tapolcai és a környékbeli rászoruló gyerekek
kapták meg, melyet a vöröskereszt aktívák és a
családgondozók juttatták el a rászoruló gye-
rekeknek. Köszönjük az adományokat a gye-
rekek nevében is. Szeretném megköszönni a
TESCO vezetésének a lehetõséget és a támo-
gatásukat.                Puskás Zoltánné Vk. titkár

Bizonyára sokan ismerik Önök közül a
fenti mondatot, amely egy régi katonanóta
refrénje. Városunk életének fontos és aktív
része volt a honvédség, a hivatásos állo-
mány. Közülük való volt a 65 esztendõs
Benedek László nyugállományú százados
is.
- Mint József Attila, Ön is tûzoltó s katona
szeretett volna lenni?
- Nem egészen. Egy Tolna megyei kis falucs-
kában nevelkedtem, onnan kerültem
Zalaegerszegre. Tízen voltunk testvérek, a
szüleim meghaltak, a nõvérem vett pártfogás-
ba. Õ szerzett munkahelyet is, onnan vonul-
tam be két év múlva sorkatonának Nagyka-
nizsára. Egyéves mûszerész tanfolyamot
végeztem el, majd 1964- ben az utam
Tapolcára vezetett.
- Közel három évtizedet töltött a hivatásos
állomány tagjaként. Milyen volt?
- Egy rögös, buktatókkal tarkított hivatás a
katonáé. A ‘60-70-es években rettentõ meg-
próbáltatásokon mentem keresztül a bajtár-
saimmal együtt. Gyakorlatok egész sora várt
ránk, a hónap kétharmadában a családtól
távol, erdõkben, mostoha körülmények
között télen-nyáron. Nehéz idõszak volt, a

családom is nehezen tolerálta, ráadásul a
hivatásos katona anyagi megbecsülése is
kívánnivalót hagyott maga után akkoriban.
Ma már kevesebb a gyakorlat, ellenben na-

gyobb a pszichés hadviselés és úgymond
"cigányélet" a katonáé, egyik helyõrségbõl
vándorol a másikba. Sok esetben házasságok

mennek tönkre emiatt.
- Mit jelentett Önnek egyenruhában szolgálni
a hazát?
- Az én életem idekötõdik - több mint
negyven esztendeje - Tapolcához. Itt élem
mindennapjaim, itt neveltem föl a gyer-
mekeimet. A honvédség biztosította a munka-
helyem, innen kaptam a fizetésem. Jól
éreztem magam hivatásosként, és kellemes
érzésekkel és emlékekkel vonultam nyugál-
lományba 1991- ben.
- Egy fegyveres testületben szolgáló embert
keménynek és marconának képzelünk el.
Karácsony közeledtével azonban a jégszívek
is felengednek.
- Biztosan vannak ilyen klasszikusan kemény
emberek. Bár nem vagyok vallásos, mégis
úgy gondolom, hogy az emberi lélek határoz-
za meg, kibõl milyen érzések törnek föl. Egy
mogorvának tûnõ katona vagy rendõr is lehet
kedves, figyelmes férj vagy érzõ szívû, gon-
dos családapa. A szeretet ünnepe remélhetõ-
leg mindenkibõl elõcsalogatja a  jobbik énjét.
Ezúton kívánok minden tapolcai polgárnak
békességet, egészséget, megértést és fõleg
szeretetben gazdag ünnepeket és új esz-
tendõt!                                    Dancs István

Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret



1872. december 133 éve
"1872. évi deczember havában a Tapolcza

melletti Szent György-hegyen egy munkás
ásás alkalmával cserépedényben egynehány
száz darab római pénzt talált… E kincs a leg-
nagyobb valószínûséggel Gallien császár
uralkodásának utolsó éveiben elásatott."

1897. december 22. 108 éve
Megjelent Felletár Emil "A törvényszéki

chemia elemei" c. munkája.
1897. december 24. 108 éve
"Báró Hornig Károly megyéspüspök a Ta-

polczai Rk. Nõegylet rendelkezésére bocsáj-
tott 16 méter hasábfát a helybeli szegények
közt való kiosztás végett." - adja hírül a helyi
lap. 

1890. december 15. 115 éve
Megnyílt az újonnan felállított vin-

cellériskola. Igazgatója Deák Tamás
szõlészeti vándortanító lett. 

1890. december 21. 115 éve
Megjelent Tapolcza és Vidéke mutatvány-

száma. A helyi és vidéki érdekû társadalmi
hetilap célja "Intelligens lakosság saját
közlönye révén beszéltessenek meg váro-
sunk és vidéke érdekei."    

/A Városi Könyvtár archívumából/

Volt egyszer egy görbe utcás, pocsolyás,
hepehupás, apró-házas városka. A fõutca
szélén vígan virult tavasszal a sárga pitypang.
Öreg, rozsdás petróleumlámpák pislogtak
barátságosan esténként az utcasarkokon. De
sütött a nap! A kis házakban jólét, vidámság
és szeretet lakott. 

Vagy nem is volt más világ? Csak mi látjuk
most messzirõl, mert az a miénk volt? A mi
ifjúságunk, gyermekkorunk ezer apró emléke
nõtt hozzá. Régi tapolczai öreggyerekek,
gyerünk vissza a múltba, édesanyánk
meséibõl ismert régi évek világába. Járjuk be,
mielõtt végleg ráborulna a feledés homálya,
régi Tapolcza régi utcáit…

Tapolcza fõutcáján régen csak két fûszer-
üzlet volt, a Cséby bácsi és az öreg
Koblenczer boltja, és a Szentgyörgy-utcában
volt a kis Kukucska, a vasút felé a Betekints.

A két bolt nevét onnét kapta, hogy lépcsõkön
kellett lemenni a mélyen fekvõ pulthoz. S a
gazda a kisajtó még kisebb üvegablakára ka-
csintva kémlelte: kukucskálta naphosszat,

jön-e vevõ? A másikat fordított okoknál
fogva nevezték Betekintsnek, mert a vevõ a
kis üvegablakból betekinthette az egész kis
üzletet. A mostani Mészáros (Mersits) üzlet
helyén õsidõktõl fogva kovácsmûhely volt.
Gazdáját úgy hívták, hogy Tapodó-Kovács,
mert javítás elõtt körül tipegte-tapogta apró
léptekkel a javításra váró kocsikat, kereke-
ket, patkolásra hozott lovakat. 

A sümegi és a keszthelyi út között, a város
végén szép árnyas kis akácerdõ terült el,
padokkal, árnyas utakkal, ez volt a régiek
parkja, vagy ahogyan akkor hívták, a lövölde.
Mert itt tanultak célba lõni öregek és ifjak. Itt
jöttek össze céllövõversenyekre és esti
sörözésekre az urak. Volt ott egy nagy
közéletünk egyik oszlopos tagját, aki rémes
rossz kis fiú volt, a nagyapja belepakolta a
nagy vödörbe, le is eresztette a kútba és csak

akkor húzta fel, amikor szörnyû ordítás
közepette javulást ígért. A nevét nem árulom
el. De a kúttal, mint pedagógiai eszközzel,
bizony azóta sem találkoztam. Itt ábrándoz-

tak a régi cselédkék vasárnap este a
babájukkal. S itt aludták ki öregek és ifjak a
nagy vasárnapi borozások mámorát…
Valahogy azután szóvá tették, hogy ez ott a
temetõ árnyékában, közerkölcs szempont-
jából sem helyes dolog. S a legkönnyebb és
legalaposabb orvosláshoz folyamodtak.
Kiirtották tövestül a szegény akácerdõt!
Egyáltalában, a mi népünkben mintha valami
csodálatos ellenszenv, gyûlölet élne a fák
iránt. Meg nem tûrne egyetlen fát a földje,
vagy a rétje végében. Így irtották ki a sümegi
út évszázados gyönyörû akácfasorát. Így a
Hatosi malomig húzódó, égigérõ, sudár,
fekete, jegenye alét. S így ítélik halálra évrõl-
évre a szentgyörgy-hegyi út, öreg, veterán
jegenyéit… Itt, Nyugat-Magyarországon ez
nem így van. Itt ha kipusztul bárhol az utak
mellett egy fa, aki azt a fát kivágja, már
magával hozza a helyére ültetendõ sudár
facsemetét. Mennyivel szebb lenne Tapolcza
környéke, ha hosszú évtizedek óta ott is ez
lett volna a törvény. 

Ki emlékszik a régi Mojzer-kocsmára? A
régi Szentháromság-térre? Ahol vígan
kapirgáltak a tyúkok, s a magas dudva
árnyában malackák tartották délutáni
sziesztájukat? A szobrot körülvevõ rozsdás
láncon hintáztak naphosszat a város mezit-
lábas csemetéi. A mostani bérautóállomás
helyén volt a vasárnap délelõtti köpködõ-
kaszinó. Itt beszélték meg  a helybeli, és a
faluról bejött polgárok a búza, a bor, meg az
állat árát, no meg néha a magas politikát is. A
délutáni köpködõ, az a másik sarokban volt
fenn az akkor kis földszintes Harangozó-ház
kékfestõ üzlete elõtt. Fekvésénél fogva
kiválóan alkalmas terep volt távköpészeti
versenyekre. Szerencsére akkor nem volt
még korzó, a korzó és a strand szó nem volt
benne nagyanyáink szótárában. S aki holmi
orvosilag rendelt egészségügyi sétákkal lopta
a napot, azt ugyancsak megszólták a
kávénénikék  a délutáni uzsonnákon.       

Beszedits Margit

Mintha a világ a kontrasztok korát élné:
vérzivatarok, az emberek millióinak vad,
lihegõ küzdelme közepette köszöntött be
hozzánk újból az örök, mindent megbo-
csátó szeretet vallásának legmagaszto-
sabb ünnepe; Szent Karácsony napja. 

Ami máskor a legtisztább öröm ünnepe,
ma fáradtan könnybelábadt emlékezésé…
Emlékezés azokra a rettenthetetlen hõsökre,
kik hóban, fagyban, elképzelhetetlen
veszedelmek és fáradalmak között a
Megváltó szeretet ünnepén is szenvednek,
de a legmagasztosabb szeretetnek: a haza-
szeretetnek tüzétõl hevítve. És emlékezés
azokra, akik már nincsenek…

...Hetek óta folyt a lelkes agitáció és a
gyûjtés abból a célból, hogy úgy a harctéren
küzdõ vitéz katonáinknak, mint a Tapolczán
ápolt sebesült hõsöknek karácsonyestéjét, a
legmelegebb hangulatúvá tegyük, hogy egy
se érezze közülük, vagy legalább is kisebb
mértékben érezzék a házi tûzhely és családi
otthon, a szeretõ hitves és boldog gyermek-
sereg pótolhatatlan hiányát... 

...Az Erzsébet kórházban délután 4 órakor

kezdõdött a katonák karácsonyfa ünnepélye,
amely a kórház ez alkalomra átengedett és
kiüresített mûtõtermében folyt le. A terem-
ben a kórház beteg katonáin kívül szép
számú közönség gyûlt össze, köztük dr.
Kovács Vilmosné, a Vöröskereszt elnöknõ-
je, dr. Deák Jenõ, a kórház igazgató-fõor-
vosa, Ley József prépost-plébános, a kórház
ápolónõi és sokan mások... 

...A kedves dallamú karácsonyi ének után,
amelyet a rom. kath. elemi leányiskola
növendékei adtak elõ, Szabó Sándor
kecskeméti illetõségû sebesült üdvözölte a
vendégeket, a beteg katona társai nevében
köszönetet mond dr. Kovács Vilmosnénak
mint a Vöröskereszt Egyesület elnöknõ-
jének, dr. Deák Jenõ igazgató-fõorvosnak és
a jószívû adakozóknak azon nemes
fáradozásaikért és áldozatkészségükért,
hogy e szent estét meleggé, otthonossá
iparkodtak tenni... 

...Ezután a rom. kath. elemi leányiskola
növendékei háborús vonatkozású alkalmi
darabot adtak elõ, ami szintén könnyekig
ható mély benyomást tett a hallgatóságra. 

100 évvel ezelõtt így nézett ki Tapolca Fõ utcája
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A régi Tapolcza történetébõl /részlet/

Katonák karácsonyfa ünnepélye a tapolczai kórházban
A 90 évvel ezelõtti eseményrõl a korabeli Tapolczai Lapokban jelent meg írás /részletek/

Évfordulók

PÉCS GYULÁNÉ
BESZEDITS MARGIT

írónõ
(Tapolca, 1884. május 7. - Kõszeg,

1963. július 19.)

Apja, dr. Beszedits Ede Tapolca híres
járásorvosa volt. 

Az elemi iskola osztályainak elvég-
zése után a veszprémi angolkisasszonyok
intézetében tanult, de tanulmányait
egészségügyi okokból rövidesen meg
kellett szakítania. A családi otthon
ösztönzõ légköre és vele született intelli-
genciája azonban természetes terepe volt
a rendszeres önképzésnek. 

Édesapja könyvtárából sokat olvasott
és "velõkig látó", rendkívül jó megfi-
gyelõ volt. Autodidaxis révén széles
mûveltségre tett szert. Kitûnõ kapcsolat-
teremtõ képessége okán jó viszonyba
került a vendégszeretõ szülõi ház láto-
gatóival. 

Gondolatait a kor divatja szerint írás-
ban és igen mívesen jelenítette meg. A
naplószerûen megírt, kitûnõ stílusú
történetekre felfigyelt Botár Árpád, a
Tapolczai Lapok fõszerkesztõje, és
azokat rendszeresen leközölte. 

Az 1933. év elején folytatásokban
kezdte közölni a Régi emlékek, régi
emberek sorozatcímû írásait, amivel nagy
sikereket ért el. A sorozat darabjai
kötetbe szerkesztve 1935-ben a Tapolczai
Lapok kiadásában újból megjelentek. A
novella mûfaja mellett szentimentális
hangvételû, de igen hatásos verseket is
írt. 

Tudjuk, hogy egy regényével elsõ díjat
nyert az Új Idõk irodalmi pályázatán, de
a kézirat sajnos elkallódott. 

Kertész Károly

Tapolcai életrajzok

A XIV. században a korona már
nemzetközi szerzõdésbe is bekerül, mint
a magyar állam jelképe. 

1381-ben, a turini békében a Velencei
Köztársaság évi 7000 aranyforint fizetésére
kötelezi magát Nagy Lajos (1342-1382)
"felséges királynak, utódainak a királyság-
ban és a koronában, magának a királysá-
got képviselõ koronának és a korona
helyett megjelenõknek", emellett lemond
Dalmáciáról, amely régóta "a magyar
királysághoz és a koronához tartozik." 

Lajos követei a lemondást nemcsak az
általuk képviselt uralkodó, hanem "a
koronámban utódai" nevében is elfogad-
ták. 

A szerzõdés szövegén érezhetõ az állam-
fogalommal való küszködés: azt próbálják
meghatározni, hogy a lemondás ne csak a
jelenlegi király, hanem az egész magyar
állam javára érvényesüljön. 1387-ben
Genova, amikor Dalmáciáról ír Velen-
cének, megemlíti, hogy "a dalmát részek
hûséggel tartoznak a magyar koronának
vagy királyságnak."

Az Anjou-korban tehát még a király és a
korona együtt képviselte a magyar államot,
pótolva a még hiányzó államfogalmat.

/Folytatás a következõ lapszámban/

A Szent Korona
története V. rész

December 17-én a moldvai Nyisztor Ilona
közvetlenül egy kitüntetés átadásáról
érkezett Tapolcára, a  Nagyboldogasz-
szony Katolikus Iskolába.

A Magyar Tudományos Akadémián a
Magyar Örökség-díjat vehette át a csángók
magyar  anyanyelvû kultúrájának szol-
gálatáért. (A laudatiót Halász Péter néprajz-
kutató mondotta.)  Nyisztor Ilona Pusztina
és Fromosza falvakban tanít magyar nyel-
vet, éneket, táncot; a  hagyományõrzés
révén népének megtartója, apostola.

A tapolcai gyerekeket értõ, szíves szóval
tanította karácsonyi énekre, mondókára,
megtáncoltatta  õket.

A csángó népviseletben fellépõ Nyisztor
Ilona megkérdezte a gyermekeket: “Érti-
tek-e, amit  mondok, mert mü másképpen
beszélünk; várjátok-e erõst a karácsonyt?
Mü es örvendünk az  ünnepen.”

A csángók archaikus magyar beszédét,
szép énekeit meggyõzõen mutatta be fiatal
hallgatóinak.

Dr. Takáts Gizella

A csángók követe



"Angyal zenéje, gyertyafény - kincses
kezem hogy lett szegény?…"(Áprily L.)

Évrõl-évre szegényebbek a karácsonyok.
Karácsony sajátos tragikuma, hogy örömei
megfojtják lényegi örömét. Ezekben a he-
tekben valóságos örömszerzési láz fogja el
az embereket. Hónapokon, heteken át
készülnek az "ünnepekre". 

Mi az ünnep? A takarékossági ösztön
megsemmisülése, 850 milliárd forint átcso-
portosulása. Persze e mögött szeretet van,
ilyenkor az emberek közelebb kerülnek
egymáshoz gondolatban, érzésekben, tér-

ben egyaránt. A "jobbak legyünk" idõszaka
is ez. A közömbösség, vagy épp az
acsarkodás függõben marad, mivel kicsit
hagyjuk megrepedni lelkünk önzõ, kemény
kérgét. Ezek az egyetemes emberi vonások
az ünnepet a szeretet, jóság, az örökember
két napjává teszik. Krisztus nélkül kará-
csonyozni szánalmas és siralmas színjáték.

Az értékrombolás és értékvesztés
törvényszerû hozadéka az örömvesztés.
Valahol a lelkek mélyén permanens örömre
vágyik mindenki. Nem pillanatnyi fellán-
golásra, hanem a földi életre szóló és azon
is túlívelõ örömre. Ennek titka és kezdete a
bûnbocsánat. Ez tartósítja azt a közösséget,
amelyben folytatódik a kegyelem.  

A Krisztus-várás izgalma, vágya és ösz-
tökéje így torkollik a Krisztus-érkezés
örömébe. Krisztus régen megjelent a vilá-
gon, és vissza is tért a megváltás elvégzése
után az örök-tér és örök-idõ dimenziójába.
Útját mégis folytatja most is az embe-
rekhez, az evangéliumban. Az elsõ szem- és
fültanúk öröme ezért lesz 2005 ádventjében
is a ma emberének új öröme. Isten Szent-
lelke beírja szíveinkbe az öröm levelét. 

A fent idézett vers így zárul: "áldott vagy
a kezek között, karácsonyi koldus kezem." -
Nem mindegy, hogy Jézussal vagy nélküle!
Karácsony az örök isteni közeledés,
hiánypótlás, töltekezés boldog valósága.

Igaz karácsony ünneplést kívánok min-
denkinek.

Nagyné Szeker Éva

Adventben, karácsonykor - Istennek
hála - emberek sokasága indul el lélek-
ben a megszületett Üdvözítõ Krisztus já-
szolbölcsõje felé, a vele való találkozás
reménységével. Templomunk tornyán a
csillag útmutató a sokszor fáradt,
szomorú, reményvesztett ember számá-
ra.

Azon az elsõ karácsonyon is a csillag
nyomán indultak el a napkeleti bölcsek
Krisztus keresésére. Biztosak voltak
abban, hogy az írástudók bibliaismerete, a
jóságnak, segítõkésznek, nyájasnak tûnõ
Heródes tanácsa biztos útmutató lesz szá-
mukra, akkor is, amikor a csillag eltûnt a
szemük elõl Jeruzsálem fölött. 

Reá kellett azonban döbbenniük, hogy
mindezek a "külsõ jelek" milyen könnyen
megcsalják, becsapják, félrevezetik az
embert.  Amikor megtalálják az utat, a
betlehemi bölcsõben a Világ Urát,
Megváltóját, Krisztust, Istentõl felülrõl
kapnak útmutatást arra nézve, hogy más
úton térjenek vissza hazájukban. Nem
gondolkodnak,  nem tanácskoznak afölött,
hogy mi a teendõ. Számukra világossá lett,
hogy Heródes útja a ravaszság, a gyûlölet,
a halál útja, ama bizonyos széles út, amin
sokan járnak. Az Isten útja a megváltás, az
engedelmesség, az élet útja, a keskeny út,
amin kevesen járnak, de az életre visz.

"Mert Istennek kell inkább
engedelmeskedni, nem
embereknek."

Egy XIII. századi, kõ-
bõl faragott reliefen ama
három bölcs egymás
mellett fekszik, alszik.
Felettük egy angyal, aki
egyik kezével ébreszt-
geti õket, másik kezével
pedig fölfelé mutat
Istenre. 

Karácsonyunk olyan
hamar véget ér. Ahogy a
bölcseknek vissza kellett
térniük a maguk pogány
világába, nekünk is
ugyanúgy mindennap-
jainkba. Talán egy üres
otthonba, betegágy mellé, fe-
szült családi légkörbe. Igazi bölc-
sekként érezzük meg az angyali érintést,
lássuk meg az Istenre mutató,
figyelmeztetõ ujjat. S érezzük meg azt a
szeretetet, amely a Megváltót azért küldte
e világra, hogy általa boldog életünk
legyen itt s majdan az örökkévalóságban.
"Én vagyok az út, az igazság és az élet"

Istentõl Áldott, Békés Karácsonyt és Új
Esztendõt kívánok. 

Szabó Emõke református lelkipásztor

"Az angyal énekel, tekints az égre fel" -
szól a szép karácsonyi ének. 

Isten üzenetét másképp fogadták az
emberek kétezer évvel ezelõtt és máskép-
pen fogadják ma. Kétezer évvel ezelõtt az
Isten választotta népe is, meg a pogány
népek is õszinte hittel és várakozással te-
kintettek az égre, ma sokan hitetlenkedve,
közömbösen. Pedig az ég üzenete fontos,
jövõnket érintõ, mindenki számára könnyen
érthetõ. 

Gondolkozzunk! Jézus valóságos sze-
mély a történelemben. Õ valóságos Isten és
valóságos ember egy személyben. Õ az
igazi Messiás, akit a próféták hirdettek, akit
a választott nép várt, aki után a pogány
népek is áhítoztak.

A hír, hogy Jézus megszületett, megmoz-

gatta a pásztorokat, megmozgatta a pogány
világot képviselõ napkeleti bölcseket is,
mert azonnal a Földre szállt Isten keresé-
sére indultak. Fáradozásuk eredményes
volt. Megtalálták a Kisded Jézust, és
leborulva imádták õt. Ajándékot is adtak az
Isten-gyermeknek. Szívüket, lelküket öröm
és boldogság töltötte el. Az örömhírt min-
denkinek tovább adták, akivel csak
találkoztak. Az örömhír, más szóval az
evangélium azóta is terjed a világban. Akik
hittel, szeretettel fogadják, azoknak örök
boldogságot jelent. 

Sajnos, két táborra oszlik az emberiség.
Egymás mellett élnek térben és idõben, de
lélekben távolabb  vannak egymástól,
mint amilyen széles a világegyetem.
Az Isten valósága azonban egy-

formán izgalomban és félelemben tartja
mindkettõt. Az egyik ember fél, hogy
elveszti õt, a másik meg attól retteg, hogy
megtalálja. A konok bûnösnek, akinek
kenyere az embertelenség, az eltiprás, a
féktelen gõg, akinek istene a pénz meg a
hatalom, akinek egyetlen öröme a testi
vágy, akinek a vétek az érvényesülés
egyetlen eszköze és aki a lelkiismeret kínja
nélkül szeretne zavartalanul elfeküdni a
nagy mocsárban, annak nem érdeke, hogy
Isten legyen. Azért minden erõvel azon van,

hogy hamis okoskodással meg-
nyugtassa magát, és

meggyõzzön má-
sokat is az

i s t en taga -
dás igazá-

ról. Azt hiszi, nyugodtabb lehet, ha milliók
harsogják ugyanazt a tévedést.

Karácsony üzenete világítótorony az
emberi tévedések világában is. Jézus
születése Isten irántunk való szeretetének
megdönthetetlen bizonyítéka. Az angyalok
éneke jóakaratú emberekrõl zeng. Legyünk
jóakaratú emberek, akik kezüket nyújtják
minden embernek. Hisszük, hogy egyszer
minden emberi kéz egymásra talál, és kéz a
kézben mindnyájan boldogan énekeljük az
angyalok seregével együtt: "Dicsõség a
magasságban Istennek, és békesség a
Földön a jóakaratú embereknek."

A betlehemi Kisded áldásával kívánok
mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendõt.

Csere Sándor kanonok-plébános
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Nem mindegy!Az útmutató csillag

A fenti címmel adott adventi jótékonysá-
gi koncertet a tapolcai protestáns temp-
lomban december 10-én Szvorák Katalin

Liszt- és Kodály-díjas népdalénekes. 
A szépszámú érdeklõdõt Szabó Emõke

református lelkész köszöntötte, majd szólt
arról, hogy a jótékonysági mûsorban fel-
lépõ mûvész és a támogató testvérek
adománya a templom új orgonájának
mielõbbi megvásárlását segíti elõ.

A következõ, közel egy órában a
szlovákiai Losoncon született Szvorák
Katalin csodálatos hangjában gyönyörköd-
hetett a közönség. Mûsora elején egy felföl-
di dallal kezdett, majd egy Csík megyei
nóta, a Reggeli ima, a Böjti ének is fel-
csendült az egyik legautentikusabb, népdal-
hangú elõadómûvész tolmácsolásában.
Természetessége, egyszerûsége, énekének
zenei és emberi tisztasága csak emelte az
elõadás fényét. 

- Az advent számomra is az elmélyülés
idõszaka. A kis Jézus érkezése minden hívõ
lelkét - így az én lelkemet is - várakozással
és örömmel tölti el - vallotta Szvorák
Katalin, mielõtt átnyújtotta a megjelen-
teknek a karácsonyi dalcsokrát.

Dancs István

Örvendezzünk!

"Az angyal énekel, tekints az égre fel."

Ezt a címet adták a Boldog Özséb Ala-
pítvány szervezõi annak a hangver-
senynek, amely december 16-án hangzott
el a római katolikus templomban.

Pálúr János orgona- és Pálhegyi Máté
fuvolajátéka elõtt áhítatra hangolóan énekelt a
Tapolcai Kamarakórus adventi énekeket.

Variációk gazdagsága uralkodott mind az
orgona, mind a fuvolajátékban. A két össze-
szokott mûvész játéka egymást színezte-szol-

gálta.
Megtisztelõ, hogy a párizsi nemzetközi

orgonaverseny gyõztese, a Notre Dame és
más francia templomok orgonistája Tapolcán
is megcsillantotta tehetségét.

Pálhegyi Máté ugyancsak jónevû hazai és
külföldi mesterek növendéke - nagy ígéret.

Az adventi áhítatból karácsonyi örömbe
teljesedett a zene s a zene szárnyain a lélek.

Dr. Takáts Gizella

Adventi muzsika - adventi áhítat

A Batsányi János Mûvelõdési Központ
adott otthont december 14-én annak az
elõadássorozatnak, amely a Biblia szerepét
boncolgatta mindennapi életünkben. Az
idei utolsó rendezvényen Jézus születésérõl
és földi küldetésérõl beszélgettek a megje-
lentek.

Oláh László, Radnóti-díjas versmondó és
bibliaoktató bevezetõ szavaiban szólt a kará-
csony és Jézus születésével kapcsolatos tévhi-

tekrõl, ugyanis a két esemény nem függ össze
- így alakult ki az évszázadok alatt.

Azt a kérdést senki sem teszi föl önmagá-
nak, hogy valójában miért is született meg
Jézus Krisztus?

Sokan tudjuk, hogy a Messiás a Szentlélek
erejébõl, Szûz Máriában fogant és lett ember-
ré. Azonban csak az "emberi" élete kezdõdött
Betlehemben, mert Õ az örök idõktõl létezik.

Dancs István

"Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy…"



Sokan ismerik Tapolcán Halász Jánost.
Már senki nem csodálkozik azon, hogy az
üzletének egyik polcán autóalkatrészek
találhatók, míg a másikon a maga írt sza-
kácskönyvek mellett a világ szakácsmû-
vészetét bemutató ritkaságok is helyet
kapnak. Neki is így természetes. 

- Az autósbolt azért van, mert valamibõl meg
kell élni. A szakácskönyvírás és egyáltalán a
gasztronómiával való foglalkozás pedig a
szerelem. A gyökereim - úgy az autóhoz,
mint a szakácstudományhoz - visszavezet-
hetõk. Egyrészt az "autók közé születtem",
másrészt az anyai nagyanyám gróf Ester-
házynak volt a fõszakácsa Kismartonban,
Fertõdön. 
- Õrzött meg valamilyen "titkos receptet"  a
nagymama tudományából? 
- Ott nem volt titok. A közismert ételeket
fõzték egyre jobban. 
- Ön miért nem vezet vendéglõt? 
- Elég volt. Nem szenvedek senkinek. A
vendéglátást a '90-es években lejáratták.
Eltûntek az igazi magyaros ételek is a
vendéglõkbõl. Nemrég vendéglõket minõsí-
tettünk és volt olyan hely, ahol a 40-féle étel
között egyetlenegy magyar kínálat sem volt.
Holott nemcsak a magyarok, de a külföldiek
is a hungaricumot keresnék nálunk. Cápa-
uszony levest bárhol ehetnek, de igazi
paprikás csirkét nokedlivel, pörköltet, halász-
lét, gombaleveseket csak nálunk! Rendsze-
resen írok külföldi magazinoknak. Szinte
"habzsolják" a magyar ételeket bemutató
recepteket. 
- Ön mesterhármas birtokosa is. 
- Valóban három mestervizsgám van. Az
egyik cukrászatból, a másikat Amerikában

kaptam, amikor 3 évig kint voltam egy
pályázat segítségével a világ egyik legjobb
vendéglõjében és még Nixon elnöknek is
fõztem. A harmadikat pedig, a Praliné
Nagymestere címet nemrég kaptam meg
Belgiumban.
- Ez a harmadik úgy hangzik, mintha egy

meseország nagykövete lenne. 
- A csokoládék világa valóban meseország. A
csokoládérecepteket tartalmazó könyvemet
egy szigorú zsûri bírálta el Brüsszelben, és
természetesen el is készítették a benne talál-
hatókat. Most karácsonyra is készítettem egy
finomságot. 
- Mi van benne? 
- Szilvalekvár, vörösbor, friss narancshéj -
abból a narancsból amelyet az üvegházam-
ban szedek-, száraz narancslikõr, puffasztott
rizs, pirított mandula, 30 % tejszín és 99 %-
os csokoládéalap. 
- Hol készíti el a receptjeit? 
- Itthon, a fotókat is itt készítem hozzájuk. 
- Milyen ételeket ajánl a karácsonyi asztal-
ra?
- A weboldalunkon http://www.recept-
bazar.hu 36 letölthetõ karácsonyi recept van.
Bárki letöltheti onnan. Nagy öröm számom-
ra, hogy a napi egyéni látogatottsági mutató
2000 körül van. Ezúttal kívánok minden
kedves olvasónak és a weboldalunkat láto-
gatóknak  sikeres kísérletezést, jó étvágyat és
boldog  ünnepeket. N. Horváth Erzsébet 

Szakmai munkája elismeréseként Bakos
Imréné Ibolya, a Pannon Reprodukciós
Intézet munkatársa Az év dolgozója kitün-
tetést vehette át nemrég prof. Kaáli Gézá-
tól, a világhírû Kaáli Intézet vezetõjétõl.
- Nagyon meglepett, hogy engem ért ez a
megtiszteltetés, ugyanakkor óriási öröm is
számomra, hogy Kaáli professzor és a PRI
igazgatója, dr. Török Attila engem javasolt
erre a címre. 
- Mióta dolgozol az intézetben? 
- A kezdetektõl fogva, azaz öt éve. A Pannon
Reprodukciós Intézetet Corradi tanár úr
álmodta meg, és mi, a munkatársai is
elkövettünk mindent azért, hogy ez az új
típusú gyógyítás,a meddõség kezelése, a
lombikbébi-program létjogosultságot nyer-
jen Tapolcán, de a tágabb környezetben is. 
- Bárkivel beszéltem az érintettek közül, az
intézetben folyó magas szintû szakmai

munka mellett a családias légkört említik
elsõként. Mint mondják, ide nem úgy jönnek,
mintha kórházba mennének, nem félnek a
vizsgálatoktól.
- Nagyon örülök, hogy így vélekednek
rólunk. Büszke vagyok arra, hogy szeretik
az intézetet, hogy bizalommal vannak irán-
tunk. Ez még inkább arra ösztönöz bennün-
ket, hogy mindent kövessünk el azért, hogy
továbbra is így maradjon. 
- A minden évben megrendezett
babatalálkozók mintegy védjegyei az itt
folyó munkának. Ebben az évben már ki-
csinek bizonyult az intézet parkja a babák és
szülõk fogadására. 
- Valóban így van. A Városi Rendezvény-
csarnokban tartottuk meg az idei találkozót,
ekkor ünnepelte a PRI az ötödik születés-
napját is. Mivel a babatalálkozók szervezése
az én feladataim közé tartozik, így külön

öröm számomra, hogy ezen részt vett dr.
Gogl Árpád volt egészségügyi miniszter, aki
5 évvel ezelõtt átadta az intézményt, dr.
Bujdosó László országos tisztifõorvos,
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ,
Ács János polgármester úr és Kaáli profesz-
szor úr is. Csodálatos érzés volt látni azokat
a gyerekeket, akik az intézetben folyó prog-
ram segítségével jöhettek a világra, és általa
egyre több szülõ örülhet a régen várt gyer-
mekáldásnak. 
- Ritka az, aki így tud beszélni a hivatá-
sáról, mint ahogy Te. 
- Nagyon szeretem a munkámat. A szak-
mámnak élek. Amikor belépek az intézet
kapuján, minden problémámat kívül ha-
gyom. Csak a betegek és csak a gyógyítás
marad. Ez az életem.                           

N. Horváth Erzsébet

A szeretettel végzett munka jutalma

A Boldog Özséb Alapítvány dr. Mikola
István elõadására hívta meg a tapolcai
közönséget október 29-én a Városi
Mûvelõdési Központba. A téma hivatá-
somba vágott, az elõadó réges-régi jó
barát, hát elmentem. 

A hatalmas szakmai tudással és kitûnõ
készséggel elmondott elõadásból kitûnt,
mennyire igénybe veszi századunk emberét a
lelki kiüresedés. Amiben a mindennap rázú-
duló sivár, értéktelen, borzalmakban dúskáló
hírözön, egzisztenciális bizonytalanság és
politikai hajszák részesítik. Amik elõl
menekülni nem képes. Tudjuk, betegségeink
nagy részének hátterében is ez a civilizációs
ártalom húzódik meg. Ezt ott meghallhattuk,
én hozzáfûznék valamit. 

Az egész, a teljes életrõl szólnék.
Figyeltem az életre, hiszen ez volt a
feladatom. Fõleg a munkatársaimra. Akik ezt
a terhes, de csodás foglalkozást választották.
Voltak közöttük emberileg gyengék, voltak
kemény egyéniségek. Voltak jól felkészültek
és a vizsgákon éppen csak átkecmergõk. Azt
láttam, az emberség a legfontosabb minõség,
mert kötelesség-vállalással járt. Aki éppen
csak nem verte le a lécet, az hiába volt túl a
vizsgán, nem ismerte fel, neki a jó
felkészülés kötelesség lett volna az embertár-
sakkal szemben. A kemény egyéniség
megküzdött a tananyaggal és nem engedte

magát víz alá nyomni politikai senkiháziktól
sem. A mi generációnknak a minõség életcél
volt, amit be tudtunk vetni az érvényesülé-
sünk és a jó gyógyítás érdekében. És meg-
védett romboló ideológiáktól.

Ez a minõségre törekvés az egész ember
felemelését jelentette. Tudtuk, melyik pro-
fesszor mennyit ér, és a nagy egyéniségeket
tiszteltük. Azokat, akik iskolát teremtettek.
Õk a szakma mellé kulturális értékeket is
belénk neveltek. Ezzel vérteztek fel az élet
kihívásai ellen. Mindig tudtam értékes pálya-
társaimról, megítéléseink egyeztek. Mert
volt egy titkos összetartozásunk, amit meg-
éreztünk. Ez ma hiányzik.

Amikor osztályomon fiatalok jelentek
meg, azonnal le tudtam mérni, kibõl mi lesz.
Ez az emberismeret azóta sem csalt meg. Így
néhány ifjú orvos elõmenetelénél öröm
fogott el, mert ráismertem a bennük elültetett
értékekre. És nagy öröm, amikor nemcsak a
betegek szeretik az embert, de a karriert
befutott kollégák is. Ez a szeretet a teljes élet
egyik fontos feltétele. De adni is kell érte
valamit saját értékeinkbõl. Megkockáztatom,
az egészségünknek is része. A tudatos
emberszeretet kétoldali kommunikáció, mert
ha egyoldalas, kiürül. Ez ma a legnagyobb
bajunk, a lelki érték hiánya.

A többivel nem érdemes törõdni.
Dr. Sáry Gyula
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EGÉSZSÉG - ÉLETMÓD - GASZTRONÓMIA

Egészséges élet

Az ÁNTSZ városi intézete már harmadik
alkalommal rendez vetélkedõt az AIDS-
rõl. Dr. Szabó József tisztifõorvossal a
betegségrõl beszélgettünk.
- Az AIDS vírus által okozott megbetegedés.
Ha a vírus bekerül a szervezetbe, akkor lesz
valaki HIV-pozitív. Ez még nem jelenti azt,
hogy beteg az illetõ, csak azt, hogy a vírust
hordozza. Lappanghat benne hosszabb,
rövidebb ideig és majd, amikor a szervezet
legyengül, akkor fejlõdik ki az AIDS, mint
betegség. 
- Minden esetben halállal végzõdik? 
- Sajnos, igen. Nincs meg az ellenszere, így
valójában nem is lehet gyógyítani, csak "gyó-
gyítgatni". A terjedését kell megakadályozni,
ez viszont nem a gyógyítás kategóriája,
hanem  az oktatás, a felvilágosítás és a meg-
elõzés körébe tartozik. 
- Hogyan terjed? 
- Nem ivóvízzel, táplálékkal, nem cseppfer-
tõzéssel, hanem elsõsorban a szorosan vett
testnedvekkel, a vérrel, nemi váladékkal, az
ondóval. Szoros kontaktus kell hozzá, hogy
terjedjen. 
- Az elsõ megjelenések után a homoszexuális
férfiak betegségének tartotta a közvélemény. 
- Kétségtelen, hogy a legtöbb beteg a

homoszexuális férfiak és a kábítószer-
élvezõk közül kerül ki. Ez utóbbiak a több-
ször használt tûvel fertõzhetik egymást. 
- Vannak-e tapolcai adatok? 
- Az AIDS - szûrés anoním, névtelen. A sta-
tisztikában nem jelenik meg a név, csak
akkor kerül felfedésre, ha a gyógyítás kap-
csán a betegnek szembesülnie kell a
tényekkel. Olyan adataink, hogy Tapolcán
AIDS - betegek lennének, nincsenek. 
- Lehet- e AIDS-t kapni vérátömlesztéssel? 
- Nem. A transzfúzió, mint tudomány az
elmúlt évtizedekben nagyon sokat  fejlõdött,
ma már olyan pontos véranalízist végeznek,
hogy minimális kockázat sincs. 
- Mennyire felkészültek a vetélkedõ
résztvevõi, mit tudnak az AIDS-rõl? 
- Az ifjúság felkészülten érkezett erre a
vetélkedõre. 4 középiskolából kilenc 3 fõs
csapat mérte össze a tudását, ismeretét.
Kettõs a siker. Egyrészt maga az, hogy fiatal
utána nézett a betegségnek, másrészt hogy a
megszerzett ismereteit bizonyára megosztot-
ta a barátaival, a családjával is, így az
simeretek hatóköre szinte mérhetetlen.
Az elsõ három helyezést a Batsányi János
Gimnázium vitte el, a Szász Márton ÁMK
különdíjat kapott.                                 NHE 

A terjedést kell megakadályozni

A legkreatívabb szakma mestere: Halász János

Mibõl élünk? - amit
megeszünk

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
szakoktatásához illõ, tartozó háziver-
seny zajlott le  december 1-jén az isko-
la tankonyhájában és ebédlõjében.

8 szakács- és 7 pincértanuló vett részt
a versenyben. A zsûri által legjobbnak
ítélt 2-2 tanuló +1-1 fõ  tartalék képviseli
majd az iskolát a hallei nemzetközi
versenyen.

Neves szakemberek bírálták el a tanu-
lók munkáját és eredményét: Domonkos
Miklós, a Lontai  Egon Gasztronómiai
Szövetség regionális elnöke, Dombi
Attila, a Hotel Pelion teremfõnöke és
Halász János mesterszakács és szakíró.

A háziverseny eredményeként a sza-
kácsoknál I. helyezett Vinacsek Andrea,
II. Rozsos Renáta,  III. Lantos Gábor; a
pincérek közül I. Nemes Péter, II. Czafit
István, III. Czirók Zsanett.  Különdíjat
kapott Szélessy Barbara 10.d osztályos
pincértanuló.

A hallei versenyen õk jeleskedhetnek
hazánk és iskolánk képviseletében.

G. dr. Takáts Gizella

Halász János a szakácsmûvészet kellékei között



Szabó Bence, a Tapolcai Musical Színpad
tehetséges fiatalja szerzõdést kapott a
budapesti Rock- és Musical Színháztól.
Jelenleg a Jézus Krisztus Szupersztár
címû rockoperában táncol, mint apostol.
Ismerkedjenek meg vele! 
- Kérlek, mondj néhány szót magadról! 
- Július 15-én múltam 17 esztendõs.
Tapolcán születtem, a helyi Bárdos Lajos
Általános Iskola német tagozatos osztályá-
ba jártam, minden tanévet kitûnõ ered-
ménnyel zártam. Jelenleg a Batsányi János
Gimnázium utolsó éves diákjaként igyek-
szem helytállni, szintén német tagozaton.
- Érdeklõdési köröd?
- Szinte minden humán jellegû "tudomány"
érdekel, a reál szakterülettel viszont nem
sikerült megbarátkoznom. Nagy szerelmem
az irodalom, a zene és úgy általában a
mûvészetek. 
- Mikor kerültél kapcsolatba a tánccal?
Hogyan képezted magad?
- Elsõ ilyen emlékem óvodáskoromhoz
kötõdik, amikor beírattak egy jazzbalett
tanfolyamra, majd több év kihagyás után az

általános iskolában társastánc kurzusra jár-
tam. A gimnáziumi esztendõk alatt tagja let-
tem annak a társulatnak, amelynek máig a

legtöbbet köszönhetek, a Tapolcai Musical
Színpadnak és  hálás vagyok a mûvészeti
vezetõjének, Halápiné Kálmán Katalinnak
is. Három csodálatos évet és megannyi fel-
lépési lehetõséget, igaz barátságokat és
szakmai alapokat kaptam itt. 
-  Egy nem mindennapi megtiszteltetés ért
tavasszal. Hogyan történt?
- A már említett tapolcai társulattal 2005
áprilisában a Hotel Mentol címû darabbal
indultunk - egy másik mellett - a Zenés
Ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválján, a
Scherzon. Hatalmas sikert és több díjat si-
került begyûjtenünk, köztük személy
szerint én különdíjas lettem másik 9 fiatal-
lal (köztük Halász Sándor, Kovács László
és Havasi Gábor) együtt. Az elismerést
Miklós Tibor, a budapesti Rock- és Musical
Színház igazgatója adta át. Mindezek mel-
lett meghívást kaptunk a színház mester-
kurzusára, ahol napi 10 órányi próba, tánc-,
ének-, ill. színészmesterség-órák vártak
ránk. Rengeteget tanultunk, a legjobb
mesterektõl. Itt kaptam ajánlatot a színház
tánckarába való belépésre is. Néhány álmat-

lan éjszaka, egyeztetés és konfliktus után
aláírtam a szerzõdést. 
- Összeegyeztethetõ az iskola és a tánc?
- Nehezen, de igen. 
- Jövõre érettségizel. Melyik úton indulsz
tovább?
- Ezt a kérdést gyakran felteszem magam-
nak is. Mindenképpen Budapesten szeret-
nék továbbtanulni, hogy komolyabban foly-
tathassam a táncot… és bizony még "szak-
mai" téren  is akad tennivaló bõven. Emelt
szinten fogok érettségizni magyarból és
németbõl, így majd ennek megfelelõen
válogatok a szakok kínálatából.  
- Mit jelent számodra a tánc?
- Hogy mit jelent nekem a tánc? Önkife-
jezés, önmegvalósítás, öröm, mozgás, de
valójában megfogalmazhatatlan, hiszen
pont ettõl mûvészet: megkísérli ábrázolni
az ábrázolhatatlant, kifejezni a kifejezhetet-
lent. Mindennapjaimban pedig igyekszem
Nietzche szavait megfogadni: "…az a nap,
amelyen egyetlen percet sem táncoltunk,
tulajdonképpen elveszettnek tekinthetõ".

Dancs István
Minden közös õrültségre kapható va-
gyok

A Városi Könyvtár és Múzeum gyer-
mekrészlege Mikulás-napi meglepetéssel
szolgált a diákságnak december 5-én.

A titkokat az ujjaimnak mondom el címû
elõadásával kedveskedett a szépszámú
közönségnek Rosta Géza énekes-gitáros.

A rendezvény elején Varga Károlyné Edit
néni elmondta, hogy a könyvtár stílszerûen
irodalommal ajándékozza meg a gyerekeket.

Elõször a Bárdos Lajos Általános Iskola
Színjátszó Szakköre adta elõ szívhez szóló
összeállítását, amelyet nagy tapssal köszönt
meg a közönség.

A következõ, közel egy órában Rosta
Géza elõadómûvész verses-zenés elõadá-
sokon ritkán tapasztalható hangulatot vará-
zsolt a terembe. 

Dancs István
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Megzenésített verseket hozott a Télapó

Egy nemzetközi program keretében 2005
januárjában érkezett Tapolcára Leah
Beky, hogy  megtanulja magyar nagyapja
nyelvét, a magyar nyelvet.

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola igaz-
gatója, Lájerné Tóth Éva szívesen fogadta, és
a  legmegfelelõbb osztályba sorolta be, a 11.I
osztályba. Itt az osztályfõnök, Marton Péter
ügyesen irányítva az osztálytársakat, hamar
sikerekhez segítette. Az osztálytársak is
angolt tanulnak,  az osztályfõnök is tud
angolul. Az ausztrál kislánynak csak iskolalá-

togatási kötelezettsége volt, jegyeket nem
kapott. Informatikát,  matematikát, magyar
nyelvet, angol nyelvet, történelmet tanult,
testnevelés órán vett részt. 

A jól felhasznált esztendõ után sikeres fel-
sõfokú nyelvvizsgát tett Szegeden az
egyetem  hungarológiai tanszékén. Köszönet
a felkészítõ tanárnak, Balogh Magdolnának.

December 12-én jött utoljára iskolába,
hogy elbúcsúzzék (mint mondta, nagyon jó
volt itt). Mi is  meghatódva búcsúztunk tõle,
hiszen a diákunk volt.        Dr. Takáts Gizella

Ausztrál diák a Széchenyi István Szakképzõ Iskolában

A Tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum
Gyermekrészlege szeretettel vár minden
érdeklõdõ tanulót a következõ foglal-
kozásaira:

2006. január 5-én (csütörtök) 16
órakor: Hóember - játékos foglalkozás
óvodásoknak. A foglalkozást vezeti: Varga
Károlyné. Január 10-én (kedd) 16 órakor:
A csillagok titkai - foglalkozás 5-6. osztá-

lyosoknak. A foglalkozást vezeti: Szokoli
Renáta. Január 19-én (csütörtök) 16
órakor: Muglik és varázslók - felfedezõ út
13-14 éveseknek. A foglalkozást vezeti:
Varga Károlyné. Január 25-én (szerda) 16
órakor: "Rímkeverõ" - irodalmi foglal-
kozás 3-4. osztályosoknak a 70 éves Kiss
Dénes tiszteletére. A foglalkozást vezeti:
Vasáros Ferencné

Játssz velünk!

December 4-én a rendezvénycsarnokban,
a Városi Mikulás-napon egésznapos prog-
ram várta a résztvevõket. 

Délelõtt Mikulás Kupát rendeztek, ahol az
1994-es korosztálytól a 2000-es korosz-
tályig 4 csoportban, négy fõs csapatok fociz-
tak az I-III. helyezett csapatnak járó
érmekért. Az érmeket délután személyesen a
Mikulástól vehették át a versenyzõk. 

A délutáni programokra 14 órától átren-
dezett küzdõtér, különféle foglalkoztatók
várták a gyerekeket és szüleiket. Az öt
különféle játszóházban helyszínenként több,

mint százan kézmûveskedtek, az alkotásokat
haza is vihették. Origami technika, agyago-
zás, szárazvirággal díszített ajtódíszek mel-
lett készíthettek papírmikulást és dísztasakot
is. 

A színpadi elõadás után a country tánc-
lépések alapjaiba is belekóstolhattak a jelen-
lévõk. A Mikulás és segítõi minden kisgye-
reknek szaloncukorral köszönték meg az
elõadott verseket, éneket.

Hétfõn a Mikulás ellátogatott a T-Egyél
Klub tagjaihoz és a kondicionáló tornára járó
hölgyek közé is.             Gelencsér Barbara

Városi Mikulás-nap 

Óriási lehetõséget kaptam a sorstól

A tapolcai Zeneoktatást támogató Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik az SZJA 1%-val alapítványunkat támogatták. Az így befolyt 323.018 Ft-ot zenei
rendezvények szervezéséhez, hangszerek vásárlásához és javíttatásához használtuk fel.
Adószámunk: 19261416-1-19

Gratulálunk!
Gratulálunk Pacsay Bálint tapolcai diáknak, aki Indonéziában a junior nemzetközi ter-
mészettudományi olimpián száz indulóból második helyezett lett. 

Tapolcai összefogással juthatott el a versenyre: képviselõk, vállalkozók is adakoztak e célra. Ács
János polgármester a keretébõl 300.000 Ft-ot ajánlott fel. További sikereket kívánunk Bálintnak!

Kilencedik alkalommal rendezték meg a
közelmúltban a Veszprém Megyei Zene-
iskolai Négykezes Találkozót a Tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskolában.

A versenyzõk három korcsoportban, egy
kötelezõ és egy szabadon választott mûvel
léptek pódiumra. Felkészültségüket a három-
tagú zsûri arany-, ezüst- és bronz fokozattal
minõsítette - Kovács Kálmánné budapesti
szaktanácsadó vezetésével.

A találkozót Kaiser Márta, a Megyei
Pedagógiai Intézet igazgatója nyitotta meg.

Az egésznapos rendezvény végén a legjobb
párosok rövid gálahangversenyt adtak, majd
Kendeh Gusztáv, a tapolcai zeneiskola vezetõje
ismertette az eredményeket.

A helyiek négy párosa is sikeresen szerepelt
a találkozón. Elsõ korcsoportban Hegedûs

Péter és Szabó Csaba 102 ponttal ezüst fokoza-
tot ért el. Tanáruk: Somogyi Hajnalka. Második
korcsoportban a Rádly Nikolett - Mészáros
István páros ezüst minõsítést szerzett 109 pont-
tal  Tanáraik: Mózner Miklós és Takácsné
Németh Magdolna.

Szintén a második korcsoportban két
aranyérem is született holtversenyben.

Egyiket a Vercz Dóra - Horváth Krisztina
páros kapta 111 ponttal.

Tanáraik: Somogyi Hajnalka és Takácsné
Németh Magdolna.

A másik aranyérmet a Pandúr Krisztina-
Szollár Tamás négykezes páros érdemelte ki
111 ponttal. Tanáraik. Somogyi Hajnalka és
Õry Jenõ.

Gratulálunk a szép eredményekhez és
további sikereket kívánunk! Mózner Miklós

Négykezes Találkozó Tapolcán

1992 novemberének utolsó napján szü-
letett. Kovács Tamarának hívják.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola hetedik osztályos tanulója.

Jól tanul. Alapfokú tanulmányainak befe-
jeztével - elmondása szerint - Zircen vagy
Balatonfüzfõn szeretne továbbtanulni.
Érdekli a mûvészi- és mûszaki pálya is.

- Anyai ágon üknagypapám - Mészáros
Elemér - génjeit hordozom magamban,
mert  csodálatos festmények kerültek ki a
keze alól. - A képzõmûvészet szeretete
miatt választom  a zirci III. Béla Gimná-
zium és Mûvészeti Szakközépiskolát - vilá-
gosít fel Tamy. Egy vastag oklevélköteget
helyez elém az édesanyja, amely elis-
merések leánya rendkívüli tehetségérõl
tanúskodnak.

Árpád-házi magyar szentek témakörben
beadott pályamûvét 2004-ben a siklósi
országos rajzpályázaton elsõ helyezéssel
díjazták. Jelenleg ezt tartja élete legna-
gyobb sikerének.

Bizonyára kevesen gondolnák errõl a
kamaszleányról, hogy a képzõmûvészet
mellett egy férfiasnak mondható hivatás is
vonzza már gyermekkora óta: a nõi pilóták
táborát szeretné szaporítani. 

- Mikor idõm s az idõjárás engedi, anyá-
val és nagypapámmal - Labovszky András-
sal, aki egyébként a helyi Vitorlázó- repülõs
Szakosztály vezetõje, a tapolcai repülõtéren
tartózkodunk reggeltõl-estig. Ünnep ez is,
akár a karácsony. A szabadság, a barátság, a
végeláthatatlan tér örömének ünnepe,
amely mindig erõt ad a folytatáshoz.            

Ecset és vasmadarak

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Tamara és édesanyja



Szerenádok 
November 24-én a Liszt Ferenc Ka-

marazenekar kisszámú, de annál lelkesebb
nézõ/hallgató elõtt mutatkozott be  a
Városi Mûvelõdési Központban. 

A 16 tagú vonós zenekar mûsorán
Mozart: Kis éji zene, Dvorák E-dúr
szerenád és Csajkovszkij Vonósszerenád
C-dúr hangzott el. 

A világ bármely színpadán gyönyörû-
séget és elismerést szereznek.Dr. G.T.G.

Õszintén bevallom, nekem nagyon
hiányzik a moziból a most már végleg
nyugdíjba vonult Kertész Károlyné
Délibáb, vagy ahogy sokan nevezik, Dézi. 

Õ több volt, mint a mozi vezetõje. Tõle
nemcsak  a megtekintendõ filmrõl kaptam
iránytûként is mûködõ tájékoztatást, de
gyakorta hívott fel, hogy erre vagy arra a
filmre irányítsa a figyelmemet. S miközben
a filmrõl beszélt, olyan széleskörû
kultúrtörténeti tájékozottságról tett tanúbi-
zonyságot, amelyet mindig is szívesen hall-
gattam. A szó legigazabb értelmében gazdá-
ja volt a mozinak. Kultúrmissziót teljesített. 
- Mikor kerültél a mozihoz? 
- 1979. január 1-jén. Az akkori romos
épület, olajos padló és mostoha viszonyok
láttán sokan megkérdezték, hogy tényleg itt
dolgozom-e. De aztán megszerettem a
munkát, kitárult a világ a filmek által.
Lehetõségem nyílt sok életbe bepillantani,
és ma már tudom, hogy a filmfejlõdésnek
egy érdekes korszakát éltem meg. 
- Melyik volt a legnehezebb idõszak? 
- 1982. március 18-án a Birodalom vissza-
vág címû film vetítése alatt a belsõ vakolat
leszakadt, a mozi életveszélyessé vált. Négy
évig vándormozisok módjára, különbözõ
helyeken vetítettünk, ahol befogadtak ben-
nünket. Érdekességképpen említem, hogy
így is évente annyi látogatónk volt, mint

most három év alatt. A nyolcvanas években
a mozi egyeduralkodó volt a mozgókép pia-
con. Az új mozit 1986. június 26-tól láto-
gathatták a nézõk. 
- Mikor élte reneszánszát a városi mozi?
- Ha számszerûsítem, 1987-ben, amikor a
körzeti tevékenységgel együtt 1354 elõadást
tartottunk, melyen 132.457 látogató volt.
Igaz, az áltag helyár is csak 11 forint 70 fil-
lér volt.
- A '90-es években a mozit sem kerülte el a
szervezeti átalakulás.
- Valóban nem. A Moziüzemi Vállalat
megszûnésével önkormányzati mozi let-
tünk. Ez a tény -, hogy akkor az önkor-
mányzat védõhálót biztosított a gazdasági
szférában elsõként egyedül maradó kul-
turális ágazatnak - tette lehetõvé, hogy még
van mozi Tapolcán, és megújulhatott a 20
éve épült ház. 1996-tól újabb átalakulás
következett. Két hétig úgy mûködtettük a
mozit, hogy a státuszunk is bizonytalan volt.
A Piacker Bt. gazdasági helyzetével bizton-
ságos volt az üzemelés, folyamatos a kar-
bantartás. Nagy dolog volt, hogy projektort
tudtunk vásárolni, ami az akkori forgal-
mazásban teljesen újszerû volt. Pimper
László tudott dolgoztatni, a vele való munka
örömet jelentett mindannyiunk számára.
2001-tõl a Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. mûködésével a városi sport

és mozi üzemeltetése ipari méreteket öltött a
megfelelõ technológiával. 
- Nyugdíjba mentél. Hogyan telnek a mozi
nélküli napjaid? Nem hiányzik? 
- De hiányzik. Minden moziban töltött nap
örömet jelentett a számomra, de a megválto-
zott viszonyok lelohasztották a lelkese-
désemet. És ezt a munkát nem lehet anélkül
végezni. 
- Mi a legnagyobb elismerés, ami a munkád-
dal kapcsolatban ért?
- Több is van. Személyes sikeremnek tekin-
tem, hogy ennyi vihar és átalakulás
közepette ugyanazzal a munkatársi gárdával
csináltuk végig a feladatokat. Soha panasz,
kritika nem érte a munkánkat. Nagyszerû
volt látni és átélni, hogy a vetítések után a
látogatók kint, a mozi elõtt sokáig beszél-
gettek a filmekrõl. Valaki azt mondta, hogy
kulturális intézménnyé emeltem a mozit.
Kell ennél több? 
- Közeledik a karácsony. Mit kívánsz az ün-
nepekre a mozihoz hûséges tapolcaiaknak? 
- Nekik és rajtuk keresztül mindenkinek
Szilágyi Domonkos szavaival kívánok
boldog, békés ünnepeket:

S, hogy ne hóban, csillagokban, 
Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen karácsony.

N. Horváth Erzsébet
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Jogos kérdések

Újonnan induló rovatunkban elsõként a
jogi segítségnyújtó szolgálatról az un.
"nép ügyvédje"  intézményrõl ejtek pár
szót. A széles körben elterjedt elnevezés a
háború elõtti szolgáltatásra  utal, amelyet
az Országgyûlés támasztott fel törvény-
ben. 

A jogalkotót az a felismerés vezérelte a
törvény megalkotásakor, hogy sokan vannak
olyanok, akik problémás ügyeik  elren-
dezéséhez jogászi segítséget vennének
igénybe, de azt nem képesek megfizetni. Ez
természetesen vagyoni rászorultságot jelent,
tanácsadás és iratok elkészíttetése céljából. A
jogi segítségnyújtó szolgálat megyei
hivatalában kell  a kérelmet benyújtani, meg-
jelölve, hogy mit kíván elintézni a tisztelt
ügyfél, jövedelemigazolást mellékelni kell.
Kedvezõ elbírálás esetén, amirõl határozatot
kap az érintett,  egy listáról kiválasztja azt az
ügyvédet, aki elintézi az ügyét. A hivatal
elérhetõségei: 8201  Veszprém, Kossuth u.
10. Telefon: 88-590-375 Következõ szá-
munkban az ingatlannyilvántartás szabá-
lyainak változásáról írok bõvebben. 

Dr Komjáti Sándor ügyvéd

A szarvasnász már elmúlt. Az erdõ le-
vetette lehordott öltönyét. Az apró dalosok
sivár  ágak közt keresték élelmüket. Aztán
egyre-másra szóltak a puskák, dörejüket
egymásnak dobálták a bércek.

- A felettünk lévõ horhosban lakik a
nagy remete. Erre szokott kitörni, ide
tessék állni  képviselõ úr. Testvére talán a
következõ lõállást foglalja el. Köztük az
alacsony sûrût  figyeljék - mondta el az
utasítást a vadászmester. Aztán megadta a
jelet a hajtás  megkezdésére.

Hamarosan megszólaltak a fegyverek. A
két vadász most már nagyon figyelt. A
fiatalabb  vette észre elõször, hogy mozgás
van a sûrû bozótban. Valami feketét, vagy
sötétet is  látni vélt. Hát csak nem engedem
át ezt a hajtáson. Dörrent a puska.

- Jaj, végem van! - sikoltott a szomszéd.
A vadászat leállt, a tragédia bekövetkezett.
Azon  a napon a nagy kan kicsúszott egy
csúnya sebzéssel a hajtásból. Visszaóva-
toskodott, vércsíkot húzva az avaron a hor-
hosába, és elfeküdt a szokott vackán.

Néhány nap  múlva, õzsuta és gidái csi-
pegették a szederleveleket a horhos szélén.

- Vajon itthon van-e az öregúr, mama?-
kérdezte az egyik  gida.

- Itthon vagyok, betegen fekszem, ne
zavarjatok - mordult rájuk bentrõl egy
hang.  -  Segíthetünk-e valamiben? - kér-
dezte az õzmama.

- Még nem tudok menni, jólesne néhány
makkocska. Meg seblázam van, kereshet-
nétek  elhullott vadalmát, mert szomja-
zom. Így kezdõdött a barátság. Az õzek
szorgalmasan  hozták a makkot, egy-egy
vadalmát, vadkörtét is. Mire beállt a fagy,
felgyógyult az öreg,  rideg remetekan.

Lehullott az elsõ,  majd a második aztán
a sokadik hó is. Minden reggellel szebb
lett az  erdõ, és nehezebb az élet. Az õzek
hasig álltak a hóban, kezdtek lesoványod-
ni.

Egyik reggel elvetõdtek a  horhoshoz.
- Na, hogy vagytok gyerekeim? - szólt ki

dörmögve az  öreg.
-- Ne is mondjam, nagy az ínség, nem

férünk a hótól az élelemhez - válaszolt a
mama.

- Akkor most bújjatok be mellém, én
nappal nem járom az erdõt. Alszunk egyet,
aztán kerítek  nektek is vacsorát.

Leszállt az est, ragyogtak a hideg égen
meleg fénnyel a csillagok. A falukban a
betlehemes gyerekek kezdték a köszöntést.
A hideg éjben a meleg szeretet lett az úr.

- Mehetünk, csend van, gyertek csak
utánam - szólt az öreg és megindult, törve
a  hatalmas havat a kicsi csapat elõtt.
Közben csendben morcogott. - Én
feltúrom a havat, ti csak szedegessétek a
makkot, vadkörtét, amit csak találtok. Én
jobban szeretem a húsos dolgokat, csi-
maszt, gilisztát. 

Mire reggel lett, jóllakott a  társaság. Így
ment ez a virágos tavaszig. Akkor elbú-
csúztak. Rájuk morcogott az öreg. - Ne
feledjétek, nekem is van szívem, Hm!
Kicsit kérges !? Vigyázzatok magatokra!     

Dr. Sáry Gyula

Mai mese - nemcsak gyerekeknek

Aki kulturális intézménnyé tette a mozit

"… Isten kegyelmébõl 

való költõ…"
2005. József Attila emlékév. A költõ
születésének 100. évfordulója alkal-
mából a Városi Könyvtárban tartott
tartalmas zenés-irodalmi estet a
Kazinczy- és Liszt Ferenc-díjas
Dévai Nagy Kamilla elõadó-mûvész
és társa, a mindössze 17 esztendõs
Siposhegyi Zoltán.

A két elõadó a fiatalon elhunyt poéta
kamaszkori mûveibõl és leveleibõl állí-
totta össze értékes mûsorát, amelyre
több mint hetven érdeklõdõ volt
kíváncsi, amelyek között szép számmal
akadtak tanulók is.

Dévai Nagy Kamilla egész termet
betöltõ varázslatos hangjával dalok for-
májában tolmácsolta József Attila
mûveit, míg Siposhegyi Zoltán
középiskolás tanuló átszellemült, sodró
lendületû elõadásmódjával elénk
varázsolta a tizenéves költõt.

Dancs István

Két esztendõvel ezelõtt, a fogyatékkal élõ
személyek európai éve alkalmából a tapol-
cai Városért Egyesület kezdeményezésére
a Fõvárosi Önkormányzat Darvastói
Foglalkoztató Intézete és a helyi Kazinczy
Ferenc Általános Iskola között létrejött
egy kapcsolat, amely a fogyatékkal élõk
integrációját helyezi elõtérbe.

A két intézmény Rések a falon címmel -
advent-köszöntõ közös ünnepi mûsorral
lepte meg december 12-én este a Városi
Mûvelõdési Központba látogató közönséget.

Ács János polgármester annak az örö-
mének adott hangot, hogy ilyen sokan kíván-
csiak erre a rendezvényre, majd elmondta,
hogy a rohanás, a karácsonyi bevásárlási láz
közben ne feledkezzünk meg a legfonto-
sabbról. - Meg kell találnunk advent igazi
örömét és üzenetét. Ez az este errõl szól.
Örülünk, hogy a darvastói fiatalok, a
Kazinczy-iskola és a tapolcai Városért
Egyesület összefogással meg tudták fogni
egymás kezét. Bízom benne, hogy ezek a

kezek mindig segíteni fogják a másikat. Ez is
advent üzenete.

Elsõként a darvastói fiatalok Adventi
gyertyagyújtás címû mûsorának tapsolhatott
a hallgatóság, majd a Kazinczy általános
iskola 5. osztályos néptánccsoportja adta elõ
Üdvöz légy, kis Jézuska címû összeállítását.
Végül a két intézmény közös verses-zenés
mûsora következett.

A rendezvény zárásaként Boczkó Gyula, a
Városért Egyesület elnöke a szeretet és a
közös együttmûködés jegyében emléktár-
gyat adott át Ács János polgármesternek,
Bognár Ferencnek, a Szász Márton ÁMK
igazgatójának, Baski Ferencnek, a Fõvárosi
Önkormányzat Darvastói Foglalkoztató
Intézet vezetõjének és Virág Károlynak, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola igaz-
gatójának.

A rendezvény ideje alatt 35.000 Ft
adomány gyûlt össze, melyet a Tapolcán
fogyatékkal élõ gyerekek kapják meg.

Dancs István

Az advent igazi üzenete

A Városi Könyvtár és Múzeum vendége
volt Maczkó Mária népdalénekes decem-
ber 19-én. 

Mûsorának Énekkel dicsérlek címet adta.
Énekeit a karácsonyi misztérium történelmi
sorrendje szerint válogatta. Elsõnek tehát az
angyali üdvözlet szavait szólaltatta meg,
majd több énekben a Jézus-váró Máriát
szólítgatta. A szállást keresõ Szent Család, a
születést hirdetõ angyalok, a hódoló pász-
torok történetei következtek a gyönyörû
népi énekekben. 

Kényelmes hangmagasság, tökéletes szö-
vegmondás, jól beosztott zenei mondatai
mindvégig élvezetessé tették elõadását, s a
szépen zengõ hangja jól érvényesült. Élet-
programja, mûvészete valóban dicséret,
szolgálat, hálaadás. 

Dr. G. T. G.

Karácsonyvárás
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Ádvent van. Meggyújtom az elsõ gyertyát
a szobámban, ahová esténte visszatérek, s
ahol az utak gyakran nem akarnak véget érni
bennem. 

Például legutóbb is, hiába hagytam söté-
tedésben a Malom-tó partját, sétám után
minap még odaültem a számítógéphez, s a
világhálón további tapolcai képeslapok után
keresgéltem. Két gyönyörû festményre lel-
tem. Alkotójukat Frimmel Gyulának hívták,
1894-ben született a Felvidéken, és 1979-ben
hunyt el Zalaegerszegen. Életérõl szócikk
található Kertész Károly Tapolcai lexikon-
jában. Üzbégen, Nyitrán és Modoron
diákoskodott, a fõvárosban többek között
Lyka Károlynak és Strobl Alajosnak volt a
tanítványa. 1919-tõl 1935-ig élt és alkotott
Tapolcán mint mûvésztanár. 

A visszaemlékezésekbõl ránk maradt,
hogy Frimmel Gyula tanár úrnak Tapolca
volt a legkedvesebb városa, hiszen itt nõsült,
itt születtek a gyermekei, itt volt fiatal, innen
nézte és festette a Malom-tó körött a házakat,
amelyek ugyanúgy állnak ma is a párás le-
vegõben. Kacsákat is örökített az alkotásra,
pihés szárnyasokat, mint két bumfordi
angyalt. A képrõl leolvasható, hogy a harmin-
cas években merre vitt föl keskeny lépcsõ a
házakig, s a mostani TÓ PRESSO mellett
milyenek voltak hajdan a vízbe benyúló föld-
nyelvecskén a fák? Az iskolában a rajz-, a

kézimunka és tornaszertár õre volt, túl a
tanórákon pedig az Orsz. Polg. Isk.
Tanáregyesület Zala vármegyei Körének
tagja, a tapolcai Emericana Corporatiónak a
jegyzõje. Községi iparos és tanonciskolánk
igazgatójává nevezték ki, valamint meg-

bízták, hogy képviselje Tapolcán a Holland
Kulturgazdasági R.T. Kulturfilm osztályát.

Emellett dolgozott a Katholikus Körben.
Évente a városka elõtt kiállításokon adott szá-
mot arról, hogy tanítványai miképpen
sáfárkodnak a rájuk bízott talentumokkal. A
Tapolczai Lapok 1933-ban a következõket
írta Frimmel Gyuláról és növendékeirõl:

"Fiúiskolánk már ma is az életre nevel, errõl
meggyõzi látogatót a rajz és kézügyesség

kiállítás, melyet Frimmel Gyula tanár ren-
dezett. A nagy rajzterem falait mértani
szabadtéri rajzok foglalják el köröskörül, és a
nagy terem közepén hosszú asztalokon
famunkák, fafaragások, fõleg olyan tárgyak,
amelyek a gazdaságban, a háztartásban kel-
lenek…" A helyi sajtó a következõképpen di-
csérte meg a tanárt és festõt, hogy most 70
esztendõ után is magunk elé képzelhessük
alakját szemüveges, ritkán szóló, ám befelé
intenzíven élõ alakját: "Frimmel Gyula tanár
nagy erõssége az iskolának - errõl tanúskodik
ez a kiállítás, melyet közönségünk figyelmébe
ajánlunk."

Az õ keze alól ihletett alkotások kerültek
ki: nem csupán tájképeket és portrékat festett,
de képein megjelent József és Mária a
Kisjézussal. A betlehemi születés, majd a
feltámadás misztériuma itatta át - a több diák
elõtt - szigorúnak tetszõ lényét.

Ha karácsonykor lesétálok a Malom-
tóhoz, megint a református templom mellett
visz le az utam a dombról. E templom
oltárképét az evangélikus számára Frimmel
Gyula festette a Jó Pásztorról. Frimmel (akit
Zalaegerszegre 1935-ben helyeztek) haláláig
visszavágyott Tapolcára. Képén a Jó Pásztor
olyan könnyedén veszi nyakába a legsúlyo-
sabb emberi sorsokat is, ahogyan csak a nyári
tó úsztat a tükrén megannyi felhõbárányt. 

Németh István Péter

Mózner Miklós, a Járdányi Pál Zeneiskola
zongora tanszakának vezetõje immár há-
rom évtizede, elsõ munkahelyén végzi
pedagógus munkáját. Szerény, ugyanak-
kor határozott jellemével, szakmai felké-
szültségével és sokoldalúságával kivívta az
emberek tiszteletét és szeretetét.

- Mikor került kapcsolatba a zenével? 
- Már kisgyermek korom óta zongoratanár
szerettem volna lenni. Más hivatást el sem
tudtam képzelni magamnak. Tízévesen kezd-
tem zongorázni Sümegen, majd az ott vizs-
gáztató tanárom "vitt magával" Székesfehér-
várra, innen kerültem Pécsre, Bánki József
tanár úrhoz. Ott fejeztem be felsõfokú tanul-
mányaimat 1976-ban. Azóta Tapolcán dolgo-

zom a Járdányi Pál Zeneiskolában.
- Elég mozgalmas, sokrétû zenei életet él!
- Nem panaszkodhatom. Hosszú ideje a helyi
rézfúvós tanszak zongora korrepetitora va-
gyok.  Az   évek  során  több  kórust is kísér-
tem iskolai, városi  és egyéb rendezvényeken.
Majdnem harminc évig házasságkötési szer-
tartásokon orgonáltam. Több mint két évti-
zede a zeneiskola zongora tanszak vezetõje
vagyok. Több tanítványom is ezt választotta
hivatásként, közülük Somogyi Hajnalkával
együtt is tanítunk. Munkám elismeréseként
négy évvel ezelõtt "Tapolcai Közmûve-
lõdésért" kitüntetésben részesültem.
- Néha azért ki is kell kapcsolódni!
- Igen. Kedvenc  idõtöltéseim  közé tartozik
az angol nyelv ismeretének bõvítése, az
utazás és nem utolsósorban a népzene hall-
gatása, mûvelése és megismertetése.
- Ha népzene, Nyirettyû. Mit jelent Önnek az
itt eltöltött 25 esztendõ?
- Mindig csodáltam azokat, akik a színpadon
népzenei dallamokat keltettek életre. Aztán
1980-ban, a Badacsony Táncegyüttes akkori
vezetõje Németh László - egy kísérõzenekart
szervezett. Így született meg a Nyirettyû
Népzenei Együttes, amelyben jelenleg is
furulyán játszom. Örömmel tölt el, hogy
életem meghatározó és fontos szakaszát
jelentette az itt eltöltött 25 év. Felejthetetlen
élményeknek és sikereknek lehettem részese.
Európa 13 országába jutottunk el; Angliától
Finnországon át Görögországig. A jubileumi
elõadáson legkedvesebb összeállításainkat
adtuk elõ. Nagyon örültünk a helyi önkor-
mányzat elismerésének, a megyei közgyûlés
Pro Comitatu-díjának és a sok gratulációnak.

Dancs István

Tapolcai irkalap V.

A zene életem fontos része
Rádóczy Árpád csodálatos természetfotói-
val a tapolcaiak egy kiállítás kapcsán
ismerkedhettek meg. Most bemutatjuk a
fotókat készítõ fiatalembert is.
- Már gyermekkoromban szerettem a ter-
mészetet. Köszönhetõ ez talán a természet
közelségének - Haraszt, Viszló - és kedvenc
regényemnek, filmemnek, a Tüskevárnak. Az
általános iskola elvégzése után nem is volt
kétséges, hogy az erdészeti szakközép-
iskolában fogok továbbtanulni.
- Ma is erdész?
- Nem. Már a középiskolában eldõlt, hogy
valójában nem is leszek az. Elég jól ment a
sport, rám bíztak egy gyerekekbõl álló atléti-
ka-csoportot, s miközben velük foglalkoz-
tam, határoztam el, hogy biológia-testnevelés
szakos tanár leszek. A fõiskola elvégzése után
Pécsváradon tanítottam. Nagyon szerettem
tanítani, de sajnos megélni a pedagógus-
fizetésbõl nehezen tudtam. Ezért is döntöttem
úgy, hogy elmegyek hajózni.

- Milyen hajóra került?
- Luxus folyamihajón pincérkedtem, táncot
tanítottam. Bejártuk egész Európát, megta-
nultam németül, angolul, spanyolul. 
- Hogyan fért ebbe a zsúfolt programba a
fényképezés?
- Mindig is fényképeztem, de az itteni kere-
setembõl tudtam megvenni az elsõ komoly

analóg gépemet, egy Canont. Ma már digi-
tális géppel dolgozom. 
- Hogyan lett természetfotós?
- A véletlennek köszönhetõen. Még a fõisko-
la elvégzése után - egy sikertelen külföldre
menetel miatt - fél évig itthon voltam
Tapolcán, és az volt a napi programom, hogy
reggel kimentem az erdõbe, és este jöttem
haza. Ezt tettem mínusz 20 fokban is. Olyan
helyeket ismertem meg és olyan szituációkba
kerültem, amelyekrõl úgy gondoltam, hogy
meg kell mutatni másoknak is, de elsõsorban
a lányomnak. Mindenkinek látnia kell azt a
csodát, ami körülvesz bennünket.
- Elkészült már a "fotó"?
- Még nem. Egy szarvasbikát szeretnék úgy
fotózni, miközben alszik. Már majdnem si-
került, de nem adom fel. 
- Volt már kiállítása?
- Igen. A Batsányi Mûvelõdési Központban,
és hamarosan Hévízen is lesz egy az Aqua
szállóban.

- Ma már nem hajózik?
- Nem. Spanyolországba készülök dolgozni,
ott él a barátnõm. Egy sportcentrumban
leszek testnevelõ tanár, de a fotózást ott sem
fogom abbahagyni. Csodálatos az ottani táj
is. A természet mindenütt fantasztikus dolgo-
kat ad nekünk, ha csendben, tisztelettel és
nyitott szemmel közelítünk hozzá.       NHE

A természet ajándékai

Frimmel Gyula: Tapolcai malomtó II

Szerencsére sikerült álmomat valóra
váltani, zongorázni taníthatom a fia-
tal, zeneszeretõ generációt

A fényképezõgép a legjobb útitárs

Az advent jegyében
December 11-én Sümegen, a ferences kegytemplomban az ünnepi misén

közremûködött a Tapolcai Kamarakórus - Román Iván orgonajátékától kísérve.
Az advent tartalmához illõen válogatta a mûsorszámokat a karvezetõ, Török Attiláné.

Kodály: Harmatozzatok címû kórusmûve, F.C. Ave Mária-ja, Laloutte: O mysteriuma és
a gregorián Magnificat hangzott el - a nagyszámû hívõ hallgatóság gyönyörûségére. 

Dr. G.T.G.



Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségének
adott otthont a zsúfolásig megtelt Városi
Mûvelõdési Központ nagyterme - decem-
ber 16-án, melyet Tapolca Város Önkor-
mányzata és a Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete szervezett.

Az ünnepi program nyitó mûsorszá-
maként közösen adta elõ Haga Kálmán har-
sonán és Mózner Miklós zongorán az Ave
Maria címû szerzeményt. A Tapolcai

Kamarakórus méltó zenei folytatásként
nyújtotta át ünnepi dalcsokrát. Takácsné
Németh Magdolna éneke igazi ajándék volt.

Vastapssal hálálta meg a közönség a
Batsányi János Általános Iskola 4. osztályos
tanulóinak mûsorát.

A rendezvény végén Siposné dr. Kiss
Gizella elnök köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akiknek a segítségével megvaló-
sulhatott a rendezvény.            Dancs István

A szeretet fényei

Hagyományos karácsonyi hangversenyét tartotta december 20-án a Városi Mûvelõdési
Központban a Járdányi Pál Zeneiskola.

A közönség tartalmas zenei élményt kapott a képzeletbeli karácsonyfa alá. Az elõadók a
hangszerek szinte teljes tárházát - zongorától a blockflötén át a hegedûig - szólaltatták meg. DI

Zenei ajándék a karácsonyfa alá

N. Horváth Erzsébet könyve: Csermák
József - A kalapácsvetõ a helsinki olimpia
50. évfordulója alkalmából jelent meg. 
- Úgy tudom, ebben az évben újabb kiad-
ványokba írtál fejezeteket, részleteket?
- Igen. Idén ünnepli fennállásának 110. évfor-
dulóját a Magyar Olimpiai Bizottság. Ennek
tiszteletére készült el az a könyv, melyben az
eddigi 157 olimpiai bajnoknak is emléket
kívántak állítani. A könyv szerkesztõje,
Gyárfás Tamás, aki a MOB alelnöke is,
felkért, hogy a Csermák Józsefrõl szóló
fejezetet én írjam meg. Abszolút megtisztel-
tetésnek érzem, hogy neves írók, újságírók
társaságába kerülhettem - innen Tapolcáról. 
- Hol és mikor volt a könyv ünnepélyes bemu-
tatója?
- November 25-én a Gellért Szálló Gobelin
termében, ahol dr. Schmitt Pál, a MOB elnö-
ke és dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti Sport-
hivatal elnöke is méltatta a kiadványt. A
bemutatóra én is meghívást kaptam. Csodá-
latos volt sportéletünk nagyjaival -, akiket
eddig csak a médiából ismertem - találkozni. 
- Láttad már a kész könyvet?Milyen?
- Gyönyörû, nagyon igényes kiadvány.
Kaptam egy tiszteletpéldányt, és örömmel
láttam, hogy Csermák József méltó helyen -
Papp László és Németh Imre társaságában -
“foglal helyet”.
- Hogyan kerültél a sportújságírásba? 
- Teljesen véletlenül, de hálát adok Istennek,
hogy így történt. Amikor elkezdtem, nem
gondoltam volna, hogy egyszer majd az én
könyvem egy olimpiatörténeti kiadvány fel-
használt irodalmának a jegyzékében is szere-
pelni fog. A férjem igen, de én soha nem
sportoltam aktívan, de most már el tudom
képzelni, hogy micsoda út vezetett oda, amíg
Csermák József felállhatott az olimpiai
dobogó legmagasabb fokára. A lemondás, a
kitartás és a kõkemény edzés minden kínját át
tudom már érezni, miközben én magam az
izzadságcseppeket nem, csak a teljesítmény

ízeit és a csúcsra vezetõ út örömeit tapasz-
talom meg. Ettõl lesz az én számomra is
csoda a sport. 
- Újabb felkérésrõl is hallottam.
- Jól tudod. Zsivótzky Gyula, a mexikói
olimpia kalapácsvetõ bajnoka, akinek
Csermák József is volt az edzõje - olvasva a
könyvem - engem kért meg arra, hogy írjam
meg az õ életútját is. Gondolhatod, mekkora
megtiszteltetés ez a számomra.
- És még nincs vége!
- Milyen az élet? A MOB felkérése után két-
három nappal jött a telefon Donát Tamástól,
aki a Athéntól- Athénig címû könyvében
Veszprém megye olimpikonjait kívánta
bemutatni. Õ kért meg arra, hogy írjak
Csermák József három olimpiai szerep-
lésérõl, illetve Mádl Ildikóról, a kétszeres
olimpiai bajnok sakkozóról. A könyv bemu-
tatójára december 5-én Veszprémben, a
Megyeházán került sor. A kiadvány értékeit
Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke,
Dióssy László Veszprém polgármestere, Csík
Ferenc, a Veszprém Megyei Testnevelési és
Sporthivatal igazgatója, Juhász László, a
Veszprémi Sportiroda vezetõje és dr. Sipõcz
József sporttörténész, lektor is méltatta.
- Szép ajándék ez neked így karácsony
közeledtével.
- Igen. Rengeteget merítek a sportból. Dr.
Corradi Gyula szokta mondani, “termékeny
ez a szép pannon táj”. Büszke tapolcai va-
gyok, hiszen ez az utóbbi, szép kivitelû, tar-
talmas könyv a tapolcaikról - Csermák
Józsefrõl, Mádl Ildikóról és Szalay Gyön-
gyirõl - is szól. Az elsõ két tapolcai olimpikon
a megyei rangsorban is elsõ volt. A város le-
vegõjében tényleg van valami csodálatos,
hiszen a 20 éves Csermák József - Helsin-
kiben túldobva a 60 méteres álomhatárt -
Tapolcát is a történelembe repítette.  
- Szívbõl gratulálok! Boldog karácsonyt, ál-
dott ünnepeket és minden szépet, jót kívánok
a 2006-os esztendõre is.    K. Lelkes Katalin

Rengeteget merítek a sportból

14   2005. december Új Tapolcai Újság

SZABADIDÕ - MAGAZIN

Vízszintes:
1.  Az ellenség fejbõrének lenyúzása divat
az É-Amerikai indiánoknál, éppen ezért
õket nevezik így. 
15. Ritka férfinév. 
16. Narancsnak, citromnak, dinnyének a
nedve. 
17. V-vel az elején cipel.
18. Harsog.
20. Kor.
21. Irka ikerszava.
23. Fatáblára festett szentkép.
25. Ittrium.
26. Szenegál fõvárosa.
27. Mutatószó.
28. Páratlan Panna.
29. Járom.
31. Scherlock Holms fejfedõje volt.
35. Eleve, … ovo.
36. Czuczor Gergely írói álneve volt.
37. Az újonnan épített iskola átadását elõzi
meg.
39. Ede beceneve.
40. Ó-val a végén egy napilap címe volt.
41. Páros nyíl!
42. Még több munkát vállal.
44. Az ibolyának ez is elég.
46. Véd.
47. Inárcs-csal egyesült.
49. A Balaton csatornája, keverve.
52. Nagyon jó minõségû a Fertõ-tavi.
54. Részben idegenben!
55. Alibit szolgáltató.
58. Kevés van az országban. Pl. Goór
Nagy Mária tulajdona az egyik.
62. Országos Választások, röv.

63. Egy Keszthely melletti település neve,
Gyenesd…
64. Imádkozzál és dolgozzál, latinul.
66. Góliát az …-ok országában.
68. Az OREX-nek többek között a profiljá-
ba tartozik ez is. 
69. Jód.
70. Csendre intõ, tiszta mássalhangzós szó.
72. Oxigén.
73. Méter.
74. Dániel beceneve.
Függõleges:
1. Északi nép.
2. Ezt a kínálattal kapcsolatos eseményt
egyre kevesebb helyen tartják meg.
3. Jótékonykodik. 
4. Római ötven.
5. Lengyel és Iráni gépkocsik jelei.
6. Szokolay Sándor mûve. (zene)
7.  Névelõ.
8. Ilyen film is van.
9. Kerti munkát végez.
10. Minden színielõadás ilyen mû.
11. Zorro jele.
12. Vonatkozó a végén!
13. Zsírozza.
14. Kriszta tiszta gyagya, mert üres az …,
(Mézga család)
19. Nitrogén.
21. Fóti Atlétikai Club.
22. Minden törvénynek a megkerüléséhez
létezik.
24. Két szárnyasnak az összeugratása,
komoly pénzeket fizetnek érte.
28. Van mákos, túros, diós, ízes, fahéjas
stb. Finom tészta.

30. Alsónadrág, vidékiesen.
32. Méretre vág.
33. Kén, Oxigén, Bór, Jód és Szén vegy-
jelei.
34. Páratlanul az alváznál!
35/a. -bõl párja.
36. Kislánya hajával teszi az anya. 
38. Az ABC legelsõ betûje.
43. Zokni, eleje nélkül!
45. Idegen állatkert.
48. F-el a közepén tejtermék.
50. Ami nem tilos.
51. Csopak melletti településre való.
53. Katonai könnyûkocsi.
56. Héber szóval embrió, formátlan anyag. 
57. Nõi komika: … Lenke.
59. Névelõvel a végén …a, rajta. 
60. …-pao, nagy plakátok Kínában.
61. Görög levegõ.
63. R-rel az elején Brazil városban való.
(Nagy Fesztivál)
65. Nem ide.
67. L, függ. 9. sz.
71. Tárgyrag.

Készítette: Tóth Gyula
Kellemes idõtöltést!

A októberi helyes megfejtés: Vízsz.: 18.
Christophorus, 39. Sixtus, 53. Sabinianus,
64. Eusebius. Függ.: 3. Formoseus, 6.
Vitalius, 13. Telesphorus.
Nyertesünk: Farkas Sándorné dr., 8300
Tapolca, Bányász u. 39.
A megfejtést a szerkesztõség címére kér-
jük.  A nyertes a Fõtéri Könyvesboltban
veheti majd át a könyvjutalmat. 
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Qui donne vite, donne deux fois - mondja a francia közmondás. Magyar nyelvünkben

is megvan ez a népi bölcs intés: kétszer ad, aki gyorsan ad - sõt - nagyobb öröm adni,
mint kapni. 

A javak és eszközök szolgálatunkra vannak, használatra. Életünk fenntartására,
védelmére, nem felhalmozásra.

Szükséges ugyan gondolni az ínséges idõkre; a javainkkal való takarékoskodás
alaperény. (A harácsolás pedig bûn). Sok embertársunk sodródik nyomorúságba. Saját
erejébõl nem képes magán segíteni. 

Segíts! Most éhes, most adj enni! Oszd meg ruhádat a didergõvel - mint Márton, a
katona -; most! Juttasd fedél alá - most! mert reggelre megfagy. 

A sajnálat kevés; tenni kell, adni kell. 
Szerencsés, aki adni tud, áldott, aki ad.  Dr. G.T.G.

3. Az út története
Jakab két bátyjával: Jánossal és Péterrel-

ismerte Jézust. Együtt vándoroltak a
pusztában, halásztak a Genezáreti tavon, és
látták Jézus szenvedését és feltámadását. 

A tanítványok Krisztus halála után szét-
szóródtak világszerte, hogy a parancs szerint,
az  evangéliumot hirdessék. Jakab Spanyol-
országba ment, ám küldetése nem járt átütõ
sikerrel. Visszatért Jeruzsálembe, ahol nem
sokkal azután, Kr. u. 44-ben Heródes lefe-
jeztette.  Követõi azonnal Jaffába szállították
holttestét, ahol - csodák-csodájára - egy hajó
várakozott,  hogy visszavigye Spanyolország-
ba. Hihetetlen fordulatok után Galícia part-
jainál értek  szárazföldet. Két követõjével
együtt Jakab testét egy hegyoldalban temették
el, amelyrõl  azonban majd 750 évre meg-
feledkeztek.

A IX. sz-ban különös módon bukkantak sír-
jára. A csalitosban éjszakánként gyertya
reszketeg fénye világított, egy másik változat
szerint csillag világított az apostol nyughelye
fölött.

Ezen égi jeleket egy remete - Pelágius -
elmesélte Theodomir püspöknek. II. Alfonso,
Asturias  királya hatalmas templomot emel-
tetett a sír fölé, melyben megtalálták az apos-
tol és két társa  földi maradványait. Így készült
el a pusztában a Santiago de Compostella-i
katedrális.

Hispánia népei szabadságukért küzdöttek a
mór hódítókkal szemben. A Clavijo melletti
csatában 884-ben a gyõzelmet a keresztények
Szent Jakab közbenjárásának tulajdonították,
és  a király engesztelésképpen kinevezte az
apostolt Spanyolország védõszentjének.

Santiagot nyugat Jeruzsálemének is nevezik

A Szent Jakab zarándokút Jeruzsálem és
Róma  mellett az európai középkor leghíre-
sebb zarándokhelye volt. Évszázadokon
keresztül  Nagy Károlytól kezdve Assisi Szent
Ferencen át Danteig, urak és alattvalók koptat-
ták  földjét. Goethe azt mondta,hogy Európa a
santiagoi zarándoklatokból született.

Az elsõ írásos feljegyzések Le Puy püspök
Kr. u. 950-es Camino-i zarándoklatáról
tesznek  említést. 1123-ban egy francia pap
Aymery Picaud zarándokolt Compostellába.
Útjáról többkötetes könyvet írt, melyben az
utat is részletesen leírta. Az útvonal nap-
jainkban is ugyanaz,  mint a középkorban volt.
A XIV. sz-ban Tejútnak hívták, mivel a csil-
lagok segítettek a  vándoroknak a tájékozódás-
ban, és évente egy millió ember járta .

Az egyik legenda szerint, mikor a hajó
Jakab holttestével Galíciába érkezett, egy
nemes ifjú  belovagolt a hajó elé a tengerbe, és
kis híján életét vesztette, de Jakab meg-
mentette. A parton,  ahol az ifjú megmenekült,
rengeteg kagyló volt. Ezért Jakabot kagylón
állva ábrázolják, a  zarándokoknak pedig ez
lett a jelvényük.

A másik legenda szerint a Szent koporsóját
kísérõ egyik tanítványa, mikor útonállók
támadták  meg õket, a tengerbe menekült
elõlük, s mikor végre sikerült kijönnie, a töb-
biek meglepõdve  látták, hogy testét kagylók
borítják. Azóta a kagyló a zarándokok szim-
bóluma.

Mi az apostol mondanivalója számunkra?
SZERESS! Ezt bízta rá Jézus, vigye szét a
világban: "Szeresd az Istent mindenek felett, és
felebarátodat, mint ten magadat."

(folytatjuk)
K. Lelkes Katalin

El Camino --- Az út
800 km Szent Jakab Zarándokútján



Sporteredmények
LABDARÚGÁS 
NB/III. - Véget ért az õszi szezon az utol-

só fordulóban a két "szomszédvár" nagy
csatájában 0:0-ás, döntetlent játszott a TIAC
- Sümeggel. A tabellát 36 ponttal Pápa
vezeti, a TIAC-nak 16 pontja van, és ezzel a
12. helyen várja a tavaszi folytatást. 

- A Városi Rendezvénycsarnokban
megrendezett hagyományos Stari Kupát az
idén is nagy küzdelmek jellemezték. A két
tornán összesen 322 gól született. Az öreg-
fiúk tornán elsõ helyezett a TÖFC csapata,
második a Hasasok és harmadik a Hakane
csapata lett. Díjazták még a legjobb
mezõnyjátékost, Tell Tamást, a legjobb
kapus Nagy János, a gólkirály Berta Attila
lett. A felnõtt tornán a gyõztes Nyirád vitte el
a kupát és a nyereményt, a dobogó második
fokára a Reál Gyopár állhatott, harmadik
helyezett a Mohi-Car csapata lett. A gólki-
rály Németh Kornél, a legjobb kapus Kasza
Viktor lett. A legjobb mezõnyjátékosnak -
méltán az atyai teljesítményhez - ifj. Berta
Attilát választották.

KÉZILABDA NB/II.
Lejátszotta utolsó mérkõzését mindkét

csapatunk az õszi fordulóban. A nõk jó
játékkal 26:26-ot játszottak a listavezetõ

Vasvárral, és 15 pontot szerezve 5. helyen
várják a tavaszi folytatást. Az ifi csapat elsõ
helyen áll. A férfiak Veszprémben gyõztek 3
góllal és a bajnokság félidejében a jónak
mondható 7. helyen állnak a tabellán. Az ifi
csapat negyedik.

VÍVÁS
Balaton Isover Vívóklub eredményeinek

összefoglalója az elmúlt hónapban.
Budapest:Reménységek Fesztiváljának

döntõjén I. helyezést ért el a gyermek fiú
párbajtõr csapat. Tagjai: Kákonyi Tibor,
Csák Dániel, Tarjányi Bendegúz, Szabó
Árpád, Bacsa Ákos; Pécs: Országos újonc
nõi párbajtõrben III. helyezést ért el Horváth
Viktória; Békéscsabán a serdülõ korosztály-
ban 5. helyezést ért el File Mátyás;
Mödlingben a kadett nemzetközi válogató
versenyen fiúknál II. lett Hanczvikkel Márk,
lányoknál 5. Sáfár Cintia; Pécsett a gyermek
országos fiú párbajtõrben I. helyezett
Tarjányi Bendegúz, 7. helyezett Szabó
Árpád; Tapolcán szintén országos gyermek
korosztályban ezüstérmes Pupos Liza és
Kákonyi Tibor, 3. Tarjányi Bendegúz, 5.
Csák Dániel, 7. Kovács Milán, 8. Scheller
Péter.

Hartmanné Papp Tímea 37 éves édes-
anya, aki részt vett az idei Bécs -
Budapest Szupermaraton futóversenyen.
Remek versenyzéssel csapattársaival az
5. helyen végeztek, melynek jutalmául
400.000 Ft-ot nyertek.

Sportos család az övék, hiszen férje,
Hartmann István a korábbi évek sikeres
tapolcai vívója, András fia szintén vívó,
Ákos pedig tájfutó. Õ - hét éve - porcelán-
festõbõl lett a honvédség logisztikai beosz-
tottja. Csak itt, Tapolcán kezdett el sportol-

ni. 
Domán Gábor vette észre, hogy a magas,

csinos fiatalasszony a katonai versenyeken
jól mozog. Két évvel ezelõtt, mikor Ákos
fiát elvitte egy tájfutó edzésre, úgy döntött,
hogy õ is megpróbálja. Az elsõ pillanattól
kezdve élvezte a futást, és a heti kétszeri

edzés után egyre jobban ment neki.
Álmában sem gondolta volna, hogy két fél-
maraton versennyel a háta mögött (melynek
idején mindig javított) õ is résztvevõje lehet
az idei Bécs-Budapest Szupermaratonnak.
Az öttagú csapatban õ volt a korelnök. 

Rá a négy nap során 16-28-11-21 kilo-
méter jutott. Végig jól bírta a futást, a távok
teljesítése különösebb gondot nem okozott
neki. Igaz, a térde az utolsó napon megfáj-
dult, de pár nap múlva rendbejött.

Azt mondta: jó volt a csapatszellem,

egymásért is küzdöttek, és ha lesz még rá
módja, máskor is szívesen indul el a
versenyen. Nagyon szeret futni. Soha nem
gondolta volna, hogy egyszer ezt is
elmondhatja magáról, és vallja: a futást
soha nem késõ elkezdeni, és amíg bírja,
futni fog!

A sportág népszerûsítése érdekében
idén második alkalommal rendezett
nagyszabású gálát a tapolcai szak-
osztály. 

A kétnapos nonstop esemény csúcs-
pontja a rendezvénycsarnokban lebo-
nyolított terem-tájfutógála volt. A
szervezõ nevében, Domán Gábor el-
mondta, hogy a verseny elõtti éjszakán
dolgoztak a terem berendezésén. 

Az ország minden tájáról - és a
testvérváros Bjelovárról is - érkeztek
versenyzõk (talán túl sokan is).
Edzõverseny volt a diszeli-erdõben,
majd a városi versenyt követte a
teremtájfutás. A hosszútávú városi
viadal nyílt volt, bárki kipróbálhatta
tájékozódási - képességét. 

Zárásként a Varjú Fogadóban
köszöntötték a 2005-ös évben ered-
ményesen szereplõ sportolókat és
edzõiket. 

Magyar Mihály - "Misi bácsi" - azon
emberek egyike volt, aki sportszereteté-
vel és munkájával maradandót alkotott
Tapolca város sportéletében. 

Õ szervezte és teremtette meg a Tapolcai
Honvéd SE keretében az atlétikai szak-
osztályt, ahonnan számos megyei és orszá-
gos kiválóság került ki. 

Nyugdíjba vonulása után, több mint 10
évig a Tapolcai Honvéd Sportegyesületnél
az öregfiú- és a nõi labdarúgócsapat vezetõ-
je és mindenese volt. 1998-ban kiváló
sportmunkája elismeréseként "Tapolcai
Testnevelés és Sport" kitüntetést kapott. 

A nagyszerû sportember emlékére lab-
darúgótornát rendezett Tapolca Város Ön-
kormányzata, a Tapolca Honvéd SE és Ta-
polcai Körzeti Labdarúgó Szövetség.

Végeredmény:  Öregfiúk: 1. Tapolcai
Öregfiúk VSE; 2. Hakane; 3. Diszel SE; 4.
Tapolcai Honvéd SE; Nõi 1. Tapolcai
Honvéd SE; 2. Nemesgulács; 3. Hegyma-
gas; 4. Zánka.

A Sipos-család arról is nevezetes, hogy
három sportoló gyermeket nevel. Nagy
szeretetben, békében és odafigyeléssel. 

A legkisebb, Kata 10 éves, a Kazinczy-
iskola kitûnõ tanulója. Kiváló labdarúgó és
kézilabdázó. Csupaszív játékos, aki a lelkét is
kiteszi a pályán. Tagja a megyei korosztályos
labdarúgóválogatottnak. 

Tamás 15 éves gimnazista. Labdarúgó.
Három éve játszik aktívan a TIAC serdülõ
csapatában. Több sportágat kedvel. A lab-

darúgó-, a jégkorong- és a kézilabda
mérkõzések lelkes drukkere. Hobbija a foci.
Sportmenedzser szeretne lenni. 

A nagyfiú, Áron érettségi elõtt álló gim-
nazista. Már az általános iskolában is kézilab-
dázott, s amikor két éve megalakult a városi
klub, egybõl játékra jelentkezett. Azóta a jól
szereplõ ifjúsági csapat vezéregyénisége és
tagja a felnõtt keretnek. Ami a jövõjét illeti,
olyan pályára készül, amelyben a sport lesz
életének további meghatározója. 
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A rovatot összeállította: K. Lelkes Katalin

SPORT

A futást soha nem késõ elkezdeni … 

II. Kézilabdagála a Csarnokban
Teltház, 1100 nézõ, remek hangulat.
Örömjáték. Világsztárok. A szervezõk
komoly munkájának köszönhetõen min-
den igényt kielégítõ, nagyszabású gálával
búcsúztak a kézilabdások a szurkolóiktól
és az évtõl.

Pupos Csabának ezúttal világsztárok
mondtak igent, így láthatták a nézõk
Radulovics Bajonát és ismert társait,
valamint a FOTEX-gold csapatát, melyben
a közelmúlt híres veszprémi kézilabdázói
kaptak helyet.

A gála keretében búcsúztatták el a tapol-

cai csapat három játékosát - Somogyi
Sándort, Németh Lászlót, Meggyesi
Gábort-, akik, bár befejezték aktív pálya-
futásukat, de továbbra is segíteni fogják az
egyesület munkáját. Kiss Szilárd, a híres
tévés is elismerõen beszélt a tapolcai kézi-
labdások eredményeirõl, és köszönetét
fejezte ki a szervezõk munkájáért, valamint
a remek hangulatért. A vendégek pedig
mindent elkövettek azért, hogy a nézõket
maximálisan kiszolgálják. 

A gála méltó volt a kézilabdások egész
éves munkájának megkoronázására!

Emléktorna 2005.

A Batsányi János Gimnázium nõi kézi-
labdacsapata december 14-én megyei
döntõt játszott Veszprémben.

A színvonalas, olykor látványos ele-
mekkel tarkított mérkõzést a veszprémi
Vetési Albert Gimnázium  csapata 21:18-ra
nyerte. 

Az ezüstérmes tapolcai lányokat minden
dicséret megilleti, mivel sportszerûségbõl,

önfegyelembõl, küzdeni tudásból jelesre
vizsgáztak.

A csapat tagjai voltak: 
Balogh Dóra, Fábián Kata, Hadnagy

Erika, Holczer Mónika, Koncz Brigitta,
Kranabeth Edit, Rédli Andrea, Soós
Renáta, Szabó Renáta, Tápi Eszter és Vókó
Viktória. 

A sportsikerhez ezúton is gratulálunk!

Hajrá Batsányi!

Tehetségeink

A tájfutás napján

Három korcsoportban is érintettek voltak
a Kazinczy-iskola és a Batsányi iskola
leány kézilabdásai az ADIDAS-gyermek-
bajnokság megyei döntõjén. 

A több fordulós versenyen az alábbi ered-
mények születtek. 94-esek 2. hely Kazinczy -
továbbjutott /Somogyiné Sz. Judit/. 3. hely
Batsányi /Antal Edit/. 

92-esek: 1-1 hely Kazinczy és Batsányi

/egymás ellen, döntetlent játszottak - mind-
kettõ továbbjutott. /Somogyiné Sz. Judit és
Antal Edit/

91-esek: 1. hely Kazinczy. 2. hely
Batsányi - mindkettõ továbbjutott.
/Somogyiné Sz. Judit és Antal Edit/

Az országos területi bajnokság helyszínei
késõbb kerülnek kijelölésre. Elképzelhetõ,
hogy az egyik helyszín Tapolca lesz. 

Kézilabda - ADIDAS-gyermekbajnokság

Nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel
A Városi Mûvelõdési Központban gyûltek
össze december 16-án azon sportolók és
kísérõik, akik a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség és a Szász Márton ÁMK közös
szervezésében megrendezett Regionális
Teremlabdarúgó Tornára érkeztek váro-
sunkba.

A zsúfolásig megtelt teremben Bognár
Ferenc, az intézmény igazgatója köszöntötte a
résztvevõveket, majd Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ megnyitotta a tornát.
- Örömmel tölt el, hogy Tapolca vállalta föl

elsõ alkalommal ennek az izgalmas tornának
a rendezését - mondta. - Dicsérendõ, hogy
foglalkoznak a sporttal -, mert mindannyian
ismerjük annak nevelõ hatását, valamint kö-
zösség-kovácsoló erejét. Egyszerre küzdelem
és kikapcsolódás.

A megnyitó gondolatok után Rába István, a
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség társel-
nöke elmondta, hogy a tapolcai az utolsó
sportesemény ebben az évben, de az elsõ ilyen
jellegû torna is, amelyen 13 férfi- és 3 nõi
csapat méri össze focitudását.   Dancs István

A képen balról jobbra: Gergelics Natália, Bessenyeiné Magdolna, Kulka Eszter,
Csetényi Károlyné és Hartmanné Papp Tímea



Aranyvasárnap családi délutánt tartottak a Rendezvénycsarnokban. A fenyõ-
ágakból, fagyöngybõl készített asztaldíszeket haza is vihették a gyerekek

A helyi vállalkozóknak köszönhetõen kifestõvel, képeslappal és szaloncukor-
ral kedveskedett a Mikulás bácsi

A karácsonyi ünnepkörben énekes-
dramatikus szokásokkal is éltek. 

Ilyen volt a betlehemezés, a karácsonyi
pásztorjárás és a bölcsõcske. Ez utóbbit

is felelevenítették a Bárdos-iskola máso-
dik osztályos tanulói a szerdai ünnepsé-
gen. A jelenetet Szíjártóné Lovász
Gabriella tanította be.

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ az általa felajánlott különdíjat adja
át a legjobb tapolcai versenyzõnek, Pupos Lizának

TVSE Természetjáró Szakosztály

2006. január havi túrája
7-én Tapolca - Halastópuszta - Kolónia -
Halápi-hegy - Nyílt túra!
15-én Celldömölk - Ság-hegy
22-én Káptalantóti - Tóti-hegy - Salföld - Nyílt
túra!
28-án Balatonszentgyörgy - Vörs
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Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

Fotó: László

Öt napon - december 2-5-6-7-8-án -
keresztül évezhették az ovisok és az
alsó tagozatos kisdiákok a Mikulásvo-
natot.

Tapolca állomásról Zánkafürdõig,

illetve visszafelé is közlekedõ vonaton
több mint 500 gyermek találkozhatott
személyesen a Télapóval, miközben fel-
újíthatta a vonatozás már-már elfelejtett
érzését.         DI

Mikulásvonat- hagyományteremtõ szándékkal

A közelmúltban városunkban ren-
dezték meg az országos gyermek pár-
bajtõr versenyt.

A Balaton Isover Vívóklub sportolói
szép eredményeket értek el a rangos,
korosztályos találkozón.

A gyerekek feszült figyelemmel követték az alkalmi színpadon történteket

Kicsik a páston

Dr. Nádori László, a sporttudományok
doktora a Batsányi János Általános
Iskola 6. a osztályos tanulóinak
olimpiatörténeti elõadássorozatot tar-
tott.

Az ismeretszerzés zárásaként a tanulók
az elhangzottak segítségével pályamun-

kákat készítettek. A legjobbakat értékes
ajándékkal jutalmazták, de valójában
mindenki nyertes volt, hiszen nemcsak
dr. Nádori László olimpiával kapcsolatos
személyes élményeivel ismerkedhettek
meg a tanulók, de Tapolca olimpikon-
jainak az életével is.         NHE

Ajándékkészítés karácsonyra

Szalay Gyöngyi párbajtõrözõ az atlantai olimpián szerzett élményeit osztotta
meg a gyerekekkel

Olimpiatörténetbõl jeles

December 14-én a Városi Rendezvény-
csarnokban felcsendültek a Neoton
Família együttes jól ismert slágerei: a
Kétszázhúsz felett, a Tini dal, a Szeret
vagy nem szeret, Sandokan vagy a
Medvetánc-dal.

A rendezvény egyetlen szépséghibája a
hétközi elõadás volt, ami meglátszott a
200- 250 fõnyi nézõszámon is. A kis lét-
számú rajongótábort azonban hamar
tûzbe hozta a Csepregi Éva és Végvári
Ádám vezette zenekar.         Dancs István

"A szikrák alatt énekelj velünk"

Ünnepváró népszokások


