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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, örömökben
gazdag új esztendõt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!
Mindenki Karácsonya

Az ünnep ereje

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit december 22-én (pénteken) 17 órára a Hõsök terére a hagyományos Mindenki Karácsonya városi ünnepségre.
Ünnepi beszédet Marton József alpolgármester mond . A történelmi egyházak
képviselõi Jézus-váró hittel szólnak karácsony misztériumáról. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói dallal, verssel teszik meghitté az estet.

Már csak néhány nap van hátra, és a
várakozás beteljesedik.
Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák lángja is arra figyelmeztet bennünket, hogy hamarosan megszületik az
EMBER, aki jót hoz a Földre.
Az ünnepvárás magasztos pillanataiban felcsendülõ karácsonyi énekek, a
megkonduló harangok, a városban kigyúló ezernyi fény különös hangulatot
adnak hétköznapjainknak.
Eszünkbe jutnak az elõzõ évek fenyõés mézeskalács illatú karácsonyai. A rég
volt ünnepi asztal köré odaülnek velünk a
szeretteink. Azok is, akik már nincsenek
közöttünk…
A szeretet otthon kezdõdik - mondta
Teréz anya. Igaza van. Ezért is nagyon
fontos, hogy elhiggyük: nem tûnt el a
határidõk, a rohanás, a túlterheltség, a
sikerkényszeres, estig tartó munka XXI.
századi útvesztõjében.
Benne van az emberségben, az egymás
tiszteletében és megbecsülésében, de a
kézfogásban, a bátorító tekintetben is
megtaláljuk.
Ráismerünk a szeretetre, a meghatódottság könnyeiben, a születés misztériumában, az elesettek felkarolásában. Ott
van az aggódásban, a féltésben, a gyermek mosolyában, az idõsek bizalmában.
Velünk van, bennünk, a lelkünkben él.
S ha rátaláltunk, akkor a csendesült
örömben úgy készítsünk számvetést,
hogy olyan, hitre épülõ jövõt is tervezzünk, amelyben a segítõkészség létformává nemesedik, és az ünnep ereje az
emberszeretetbõl táplálkozik.
A fenti gondolatok jegyében és Juhász
Gyula versének soraival kívánok Tapolca
polgárainak - képviselõtársaim nevében
is - áldott, békés ünnepeket.
“… valahol csak kétkedõ beszédet //
Hallok, szomorúan nézek, // A kis Jézuska
itt van a közelben, // Legyünk hát jobbak,
s higgyünk rendületlen, // S ne csak így
decemberben.”
Ács János
polgármester

Gyöngyszem a páston
A fenti címmel Horváthné Szalay Gyöngyi tapolcai párbajtõr világbajnokról,
olimpikonról Darcsi István írt könyvet.
A könyv díszbemutatójára december
6-án a Városi Rendezvénycsarnokban
került sor.
/Írásunk a 4. oldalon Egy kislány álma
valóra vált címmel./

Fotó: Ifj. Parapatics

Újabb rés a falon

Fotó: Dancs

Fotó: N. Horváth

A vívópalánták bemutatóval kedveskedtek edzõjüknek

A gyertyák fényével

Megelevenedett a betlehemi éjszaka
Ha sokan munkálkodnak rajta, akkor
azon a falon, amely az épek és a fogyatékkal élõk között épült, egyre több rés
nyílhat.
Ez lehetne az üzenete annak a mûsornak, amelyet darvastói foglalkoztató

intézet sérült lakói és a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola tanulói Adventi köszöntõ
címmel adtak elõ december 11-én a
Tamási Áron Mûvelõdéi Központban.
/Írásunk a 5. oldalon A közeledés útjai
címmel./

Varázslatos adventi pillanatok

Fotó: N. Horváth

Az 1956. december 12-ei tapolcai nõtüntetés emlékét idézték meg a bátor
tett elõtt fejet hajtó utódok.
/Írásunk a 6. oldalon Fegyverek helyett
címmel./

Az Életértékek Alapítvány meghívásának eleget téve a székelyföldi Magyar
Örökség-díjas Szentegyházi Gyermekfilharmónia különleges szépségû karácsonyi koncertet adott december 15-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A Haáz Sándor ének-zenetanár vezette
kórus és zenekar 1982-ben alakult. Az
elmúlt, közel negyedszázad alatt nemcsak
Erdélyben léptek fel, de többször ellátogattak Magyarországra is.
A "kincsesládikájukba" most került adományokat Böjte Csaba ferences szerzetes
által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, a szegénysorsú gyerekek javára
ajánlották fel.
/Írásunk a 7. oldalon Ilyen szép nap csak
ritkán virrad ránk címmel/

Fotó: N. Horváth

Az együttes varázslatos pillanatokat szerzett a közönségnek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A városban a vízdíj elérte a kritikus pontot

Mennyiben befolyásolja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egy közel 20.000
lakosú város fejlõdését azzal, hogy a határában lévõ területre semminemû tevékeny-séget nem engedélyez? - errõl is kérdeztük Ács János polgármestert.
- Közvetlenül a laktanya mellett egy olyan
terület helyezkedik el, amelyen - bár nem a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park tulajdona,
csak szakhatósági érvelése van - az még sem
enged semmilyen tevékenységet folytatni.
Ezért kell az ott lévõ Pénzesrét tulajdonosaival együtt fellépnie a városnak, mert nem
lehet hagyni, hogy egy 189 hektáros területet
egy, talán négy évenként kibújó, 15-100-150
tõ virág miatt ne lehessen hasznosítani. Ezen
a területen még a kaszálást és a legeltetést
sem engedik meg. A város viszont azt nem
engedi meg, hogy a határában 189 hektár
elvadult terület legyen. Ezt tovább nem
fogjuk tûrni, és minden politikai lehetõséget
megkeresünk arra, hogy ez megváltozzon.
Ebben hatalmas hibát követ el - már 1999-tõl
kezdve - mindegyik kormányzat. Senki sem
mert ezzel a témával foglalkozni, senki sem
nézte egy közel 20.000 lakosú városnak azt
az érdekét, hogy milyen fejlesztési lehetõségei lennének ott. Ha nem lehet változtatni,
akkor fizessék meg a területet tisztességesen
úgy, hogy az elmaradt, illetve a vélt hasznunkkal együtt adják a pénzt oda, és csináljanak a területtel azt, amit akarnak.
- Néhány oktatási intézmény mûködtetését
eddig - önként vállalt feladatként - az önkormányzat látta el. A 2007/2008-as tanévtõl az
intézmények átkerülnek a megyéhez.
- Ezeknek az intézményeknek a vezetõivel
többször volt egyeztetés. A következõ
tanévtõl oda fognak tartozni, ahová valók,
azaz a megyei fennhatóságú intézmények
rendszerébe. Ez nem azt jelenti, hogy elszakadnak a várostól, hanem a finanszírozási
formában változás áll be. Tapolcán nincsenek akkora intézmények, hogy ezek veszélybe kerülnének a megyei oktatási struktúra
esetleges átalakítása miatt. Ha nem látnánk
biztonságban a jövõjüket, akkor nem tettük
volna meg ezt a lépést. Sajnos, nem tudunk
mást tenni. A jelenlegi kormány döntései
után nem látható, hogy milyen normatívák
lesznek, a mûködésünkben mi várható, így
nem találtuk biztonságosnak ezeknek az
intézményeknek a mûködtetését, ezért adtuk
át a megyének. Kapják meg a pénzt õk,
osszák szét õk. 8 évig önként vállalt feladatként mûködtettük azokat, sajnos, tovább
már nem tudjuk. A Testület azon tagjaival
együtt, akik az átadás mellett döntöttek, a
felelõsségem teljes tudatában merem kijelenteni, hogy a döntés az intézmények biztonságos mûködtetése érdekében történt.
- Mi a helyzet a Nevelési Tanácsadóval?
- A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatos anomáliák még egyeztetésre várnak, de ehhez is
kormányzati döntésre van szükség. Egyértelmûvé kell tenni a Nevelési Tanácsadó feladatkörét, és azt is, hogy kinek kell ellátnia
azt. A városnak? Minden településnek saját
magának? Vagy a megyének? Ha kiveszik a

megyei feladatvállalás közül és a kistérséggel nem tudunk olyan egyezségre jutni, hogy
- mivel nemcsak a tapolcai gyerekekkel
foglalkozik az intézmény - a normatívát és
normatíván felüli részt is utalja Tapolcára,
akkor el fogunk gondolkodni azon, hogy a
tapolcai gyerekek ellátásán kívül másokról is
tudunk-e gondoskodni. 22-25 millió forintot
kell a városnak a Nevelési Tanácsadó mûködtetéséhez még hozzáadnia, holott a gyermekek 60 %-a nem idevalósi. Ne haragudjon
senki meg, de éppen a kistérségben való gondolkodás mondatja ezt velem. A törvény
szerint még mindig kötelezõ feladata a
megyének a mûködtetés, de itt részben szakszolgálati, részben pedagógiai feladatokról
van szó, de a térségben normatívaként
lehívhatók. Mi nemcsak egy-két feladat
ellátására vagyunk hajlandók szerzõdést
kötni, a kötelezõ évi feladat sokkal szélesebb
körû. A hogyan kérdés címzettje megint csak
a kormányzat.
- Sajnálatos, hogy a helyi értékeink egyre
nagyobb veszélybe kerülnek. Egyre több a
rongáló, a frissen festett házak falán is megjelentek a graffitik. Többen a polgárõrség
felállításában látnák a védekezés, a
felderítés zálogát.
- A polgárõrség felállítását az önkormányzat
is támogatná. A rendõrségnek és a tûzoltóságnak is állandó ügyelete van, sok mindenben tudnák segíteni a munkáját. Ez egy
annyira önszervezõdõ szervezet, civil tevékenység, hogy itt nem lehet embereket
kijelölni a feladatra, ide önkéntesek kellenek.
Azt viszont tudomásul kell venni, hogy mást
jelent a polgárõrség egy kistelepülésen és
megint mást egy ekkora városban, mint
Tapolca. A rongálás sok feladatot ad az
önkormányzatnak, a civil szervezeteknek és
a rendõrségnek is. Most kaptam a rendõrségtõl egy megszüntetõ iratot, amely arra
vonatkozott, hogy az ismeretlen rongáló
ellen tett feljelentésünkben az eljárást megszüntették. Ettõl még a kár megmaradt,
senkit sem kaptak el, senkit nem fognak
megbüntetni. Én azt mondom, hogy a jelen
civil szervezeteinek kellene összefognia,
hatékonyan mûködnie, hogy a rongálókat ki
lehessen szûrni. Mert annak semmi értelme
nem lenne, ha újabbak jönnének létre, de a
tevékenységük abba merülne ki, hogy támogatást és helyiséget kérnének. Abban bízom,
hogy a már meglévõk úgy megerõsödnek és
együttmûködnek, hogy a városvédõ feladatokat velük együtt el tudjuk látni.
- Változik az adómértéke?
- Már bejelentettük, hogy nem tervezünk
adóemelést. Esetleg a gépjármûadóban - a
kötelezõ törvényi elõírásnak megfelelõen lesz változás.
- Változik-e a szemétszállítás díja?
- Ennek tárgyalását januárban kezdjük.
Elõzetesben annyit szeretnék mondani, hogy
sajnos, mint minden szolgáltatásnak, ennek
is várható valamilyen mértékû díjemelése.
- Az önkormányzat - élve felterjesztési (petíciós) jogával a Magyar Köztársaság
Kormányának egy felterjesztést nyújtott be.
Ez mit tartalmaz?
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény az önkormányzati Képviselõtestületnek széleskörû felterjesztési jogot
biztosít az önkormányzati érdekek védelmében. A felterjesztésre a kormány harminc
napon belül köteles érdemben válaszolni. Ez
a felterjesztés jelzés is kíván lenni a város
lakossága felé, hogy az önkormányzat min-

den lehetõséget kihasznál arra, hogy választ
kapjon azokra a kérdésekre, intézkedésekre,
amelyek Tapolca polgárait is sújtják. Ezt a
felterjesztést a kormányzat vagy figyelembe
veszi, vagy nem, de ha a többi önkormányzat
hasonlóan cselekszik, mint mi, akkor a miniszterelnöknek komolyan kell vennie, hiszen õ mondta azt, hogy a kormánynak tiszteletben kell tartania és biztosítania kell mindenkoron az önkormányzatok méltóságát,
függetlenségét és jogállását. Az önkormányzatnak, viszont tudomásul kell vennie, hogy
a kormány hatásköre az egész országra kiterjed.
- Milyen témákat érintett a petíció?
- Az egyik a helyi közlekedési változtatások,
illetve azoknak a másfajta állami támogatása. A másik a távfûtés, mint a kormányzati struktúrában adható közvetlen
támogatások rendszere. A harmadik pedig a
vízdíj kérdése. Ha a távfûtést a kormányzat
komolyan gondolná, akkor nem kellett volna
elapróznia millió felé. Legtöbb helyen a
távfûtés méréselven mûködik, tehát valamilyen formában az egyéni fogyasztás is
mérhetõ, és a díjak fizetése csak ezután
történik. A távfûtést miért nem közvetlenül
kedvezményezi a kormány, miért kell egy
hatalmas állami apparátusnak, egy gépezetnek beindulnia, rengeteg papírmunkát
elvégeznie? Biztos már Tapolcán is mindenki megkapta az Állami Kincstártól a nyomtatványt. Annak, aki azt az elsõ olvasás után
ki tudja tölteni, gratulálok. A vízdíj megállapítása kormányzati, miniszteri szinten
történik majd. Várhatóan csökkentésre nem
lehet számítani, de megmagyarázhatatlan és senki nem is tudja elfogadhatóan megmondani -, hogy a másik vízszolgáltatónál,
aki ugyanettõl a vízmûtõl kapja a vizet,
amelytõl mi is, 100-130 Ft-tal olcsóbb a
vízdíj köbméterenként. A vízdíj elérte azt a
kritikus pontot - akár egy lépcsõs, akár két
lépcsõs - ahonnan nincs tovább. A lakosságot
az érdekli, ami a számláján van, hogy a
fogyasztás után mennyit kell fizetnie. Tarthatatlan állapot, hogy a magas vízdíjak olyan
takarékosságra késztetik a lakosságot, amely
nyomán akár egészségkárosodás is járhat.
Felmérhetetlen károk keletkezhetnek ott is,
ahol 9-10 emeletes lakóházak vannak, bennük 110 lakás és a vízen kell spórolniuk.
Nem véletlenül találták ki valamikor, hogy a
WC-tartályba mennyi víz kell az öblítéshez
és nem a szükséges mennyiség tizede. Ha
kevesebb víz megy át a csatornarendszeren,
akkor a tisztításhoz is több munkára, ráfordításra van szükség. Ennek oka a szennyvízdíj emelése. A felterjesztésben arra kértük
a kormányt, hogy nézzék meg, vizsgálják
meg, hogy miért lehet a DRV ZRt állam az
államban. A Társaságnál azt mondták, hogy
a struktúra átalakításával változás is lesz. A
személycsere megtörtént, de egyébként minden maradt a régiben, sõt újabb emelések is
várhatók. Ezért nem tudott a város a csatornadíjakban megállapodni, és ezért próbált a
DRV ZRt felé jelezni, hogy a víznek meghatározó szerepe van a csatornadíjak kialakításában. A Testület ezért nem emelte a csatornadíjakat, és továbbra is azt mondom,
hogy jól tette. A felterjesztésben a három
nagy témán kívül kisebb közigazgatási észrevételek, építési hatósági, egészségügyi,
gyámügyi, szociális ellátással kapcsolatos és
a kistérségi szerepvállalással összefüggõk is
szerepeltek.
N. Horváth Erzsébet

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 912 óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
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: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510444, 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
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Vagyongazdálkodási és Mûszaki Iroda
511-154
Benczik Zsolt megbízott 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
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Gyámhivatal
511-158
Mátyás Endréné hivatalvezetõ
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-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, 13.3015.30
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
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154
Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

Komoly tartalék van az intézmények gazdálkodási rendszerében
- A feladatok maradnak, de közel egy milliárd forinttal kevesebb jut azok ellátására a kormány megszorító intézkedéseinek hatására - hangsúlyozta a vele
készített riportban Lasztovicza Jenõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke.
- Nagyon szomorúan kell elmondanom,
hogy a Parlamentben elfogadott költségvetési sarokszámok alapján a Veszprém Megyei Közgyûlés intézményeire a korábban
rendelkezésre álló közel 24 milliárd forintnál mintegy 1 milliárd forinttal kevesebb fog
jutni 2007-ben, holott ugyanazokat a feladatokat kell ellátnia, mint eddig, azaz mûködtetni kell a szociális- és közintézményeket, a
kórházakat, a pedagógiai és kulturális intézeteket. A hiányzó összeg nagy része a
személyi jövedelemadó visszajuttatásból és
az állami normatívák megállapításából
tevõdik össze. Ennek ellenére - mint ahogy a
közgyûlésen is megfogalmaztam - el akarjuk
látni, és el is fogjuk látni a kötelezõ és az
önként vállalt feladatainkat is. Ehhez azonban racionalizálásra van szükség. Igyekszünk úgy átalakítani, átszervezni a rendszert, amely úgy fog az önkormányzatnak
megtakarítást jelenteni, hogy az nem rontja a
szolgáltatás minõségét. Ennek egyik eleme,
hogy az elmúlt ciklushoz képest csökkent a
bizottságok száma hárommal. De valójában
az a fontos, hogy hatékonyabban tudjanak
mûködni a meglévõk. Komoly tartalék van
az intézmények gazdálkodási rendszerében.
Köztudott, hogy a megyében is vannak

olyan intézmények, amelyeknek banki tartalékaik vannak, míg mások komoly hiteleket vesznek fel. Több városban - köztük
Pápán és Tapolcán is - megvalósult, és jól
mûködik a kincstári rendszer. Ha ezt sikerül
megyei szinten is megvalósítani, akkor a
megye gazdálkodása sokkal hatékonyabb
lesz. Ez viszont azt is jelenteni fogja, hogy a
megye 42 intézményénél 2-3 éven belül több
mint 100 munkahely fog megszûnni azzal,
hogy nem lesz szükség olyan munkaerõre,
amely eddig a számlázást, az ellenõrzést végezte. A közalkalmazottak, köztisztviselõk
elbocsátása mögött azonban emberi sorsokról, családokról van szó, ezért is tekintem a
megye fontos feladatának, hogy új munkahelyeket teremtsünk. A megyében számtalan
olyan terület van, amelyre vállalkozásokat
lehet építeni, és profitot hoznak. Ennek megvalósításán fogunk dolgozni az elkövetkezendõ fél évben.
- Ön az elmúlt ciklusban a Parlament
Idegenforgalmi Bizottságának elnöke volt,
így jelentõs rálátása van arra, hogy a kormányzati megszorítások miként fognak hatni
a megye turizmusára?
- Míg a FIDESZ-kormány idején 2002-ben 6
milliárd forint fejlesztési forrás állt a
Balatoni Fejlesztési Tanácsnál rendelkezésre, addig 2006-ban ennek csak a 10 %-a,
2007-ben pedig talán 300 millió forintot fog
kapni. A másik probléma az, hogy míg a kormány regionális fejlesztési programokról beszél, addig a Közép-dunántúli Régióban -

Informatikai képzés az integráció jegyében
A Veszprém Megyei Cigányok Ifjúsági
Egyesülete és a Megyei Pedagógiai Intézet
szervezésében és finanszírozásában tíz,
szociálisan rászorult személy részesült
alapfokú informatikai képzésben. A tanfolyam végén bizonyítványok átvételére
került sor december 8-án, a helyi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Mónus Illés
utcai irodahelyiségében.
Mint azt Szikszai János - a VMCIE
elnökének- beszédébõl megtudtuk, a cigány
ifjúsági szervezõdés és a Pedagógiai Intézet
közösen beadott pályázatán több milliós
összeghez jutottak. Ebbõl a pénzbõl összesen
huszonöt, szociálisan rászoruló /nemcsak
cigány származású/ ember alap- és középfokú informatikai képzését tudták biztosítani.
Az elnök azon reményének adott hangot,
hogy az elsajátított tudásanyagot a hétköz-

napok során is tudják majd hasznosítani, de
szólt a kapcsolatok jelentõségének és kiterjesztésének fontosságáról is.
- Kapcsolatainkat bõvíteni szeretnénk a
megye határain kívülre is. Nemrégibentöbbek közt- tárgyaltunk Mesterházy Attila
úrral is, vele a közeljövõben folytatódnak a
megbeszélések. Fontosnak tartjuk e kapcsolatok széleskörû kiterjesztését, hiszen ebbõl
meríthetünk. A kiaknázható anyagi források
segítségével indíthatunk el pozitív irányú
folyamatokat, szervezhetünk különbözõ tanfolyamokat, kulturális és egyéb programokat.
Érintette a szervezet nyolc esztendõ alatt
elért eredményeit, szólt az integráció jelentõségérõl, végül megköszönték Kuti Zoltán
oktató a tanfolyam idején tanúsított áldozatos
munkáját.
Dancs István

ahová Veszprém megye is tartozik - 140 milliárd forint sem áll majd rendelkezésre az
uniós forrásokból és ez is 7 év alatt.
Kiszámolhatjuk, hogy évente megyénként
még 7 milliárd forint sem jut a fejlesztésre,
ebbe beletartozik az infrastruktúra, a turisztika, a humán erõforrás stb. Miközben a kormány a regionális operatív programokról
beszél, addig az ágazati programokról - ami
az uniós programok 86 %-át jelenti - nagyon
hallgat. Csend van, fogalma sincs senkinek,
hogy azok a pénzek hová fognak vándorolni,
milyen célokra fogják felhasználni. Ezért is
javasoltam a Megyei Kamaránál és a tapolcai vállalkozóknál, hogy jó lenne létrehozni
egy olyan operatív csoportot, amely nagyon
odafigyelne arra, hogy ezekben az ágazati
programokban milyen lehetõségek rejlenek,
nehogy kimaradjunk abból a támogatási
rendszerbõl, amit az Unió biztosít.
- Az uniós pályázati pénzek odaítélésével, elbírálásával milyen döntéshelyzetbe kerülhetnek a kormány delegáltjai, illetve a megyék?
- A Regionális Fejlesztési Tanácsokban a kormánytöbbség dominál. Hiába nyert három
megyében a FIDESZ, a 3 megye 4 megyei
jogú önkormányzatából 2 FIDESZ-es, 1
MSZP-s és kistérségnél is 2:1 az arány, azaz
többségben van a jobboldal, de annyi kormányzati delegált van a Testületben, hogy a
döntési többséget õk alkotják. De az a meggyõzõdésem, hogy a pályázati források
elbírálása nem ezeken a Testületeken fog
múlni, hiszen a Bajnai Gordon által felügyelt

uniós forrásoknál már most próbálják kialakítani azokat a munkacsoportokat, amelyek
pontszámok alapján fogják eldönteni, hogy
melyik program, melyik projekt fog nyerni.
- Milyen jövõt lát magunk elõtt 2007-ben?
-Nincs jó elõérzetem. Véleményem szerint a
társadalmi feszültségek tovább fognak növekedni. Szerencsére, még enyhe a telünk, de a
tél beálltával a közüzemi számlák is növekedni fognak, emelkednek az árak, nõnek a
lakosság terhei. Nem látom a kormányban a
szikrányi szándékot sem, hogy ezen változtasson. Minden település és a megye is csak
abból tud gazdálkodni, amit a kormányzat
biztosít. Ha ezt nem teszi, akkor mi sem
tudunk segítséget nyújtani a rászorulóknak.
- Az advent, a várakozás idejét éljük.
Közeledik a karácsony. Mit kíván a város
polgárainak?
- Mindenkinek annyit, amennyit magamnak
is kívánnék. Se többet, se kevesebbet. Érjék
el azokat a célokat, amelyeket kitûztek
maguk elé. Legyen egészségük, kiegyensúlyozott családi életük, békés, áldott a karácsonyuk.
- Ön hogyan tölti a karácsonyt?
- Minél több idõt szeretnék a családommal
tölteni, hiszen év közben nagyon kevés idõ
jut rájuk. Mint közéleti szereplõnek rengeteg
megbízásnak kell az év többi napján eleget
tennem, s talán most mindenki meg fogja
érteni, hogy ezekben az ünnepi napokban
velük szeretnék lenni.
N. Horváth Erzsébet

Közérdekû javaslatok, észrevételek
A Képviselõ-testület december 14-én
közmeghallgatást tartott a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.
Az állampolgári felvetések között a
magas vízdíjak is szerepeltek, hangsúlyozva, hogy a környezõ településeken kevesebbet fizetnek ugyanilyen szolgáltatásért. Mit
tesz, és mit tehet az önkormányzat ez ellen
- tette fel a kérdést az egyik felszólaló. Ács
János polgármester - igazat adva a felvetõnek - elmondta, hogy éppen a magas
vízdíja miatt nem szavazta meg a Testület a
szennyvízdíj-emelését, és a kormányhoz írt
felterjesztésében errõl is tájékoztatót nyújtott be és kért megoldást a város.
Nagy erkölcsi és anyagi kárt okoznak
mindazok, aki rongálják a város értékeit mondta elkeseredetten több felszólaló - ösz-

szefogásra, a polgárõrség felállítására és
több térfigyelõkamera kihelyezésére téve
javaslatot.
Bartha Józsefné elnök a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében mondott köszönetet a város vezetésének a munkájáért,
köszönve a mindenkori támogatást, segítségnyújtást.
A Nemzeti Park szerepérõl, a város
határában lévõ, elvadult terület hasznosításának akadályairól is szó esett a közmeghallgatáson.
A déli városrészben lévõ Zöldfa utca
egyik lakója a szennyvízelvezetés ottani
megoldását kifogásolta. A válaszban elhangzott, hogy a terület földrajzi adottságai
nem adnak lehetõséget más mûszaki megoldásra.
NHE

Szigorúan fogunk fellépni a nem fizetõkkel szemben
A Magyar Köztársaság Kormánya szemben a 231/2006. (XI.22.) sz. kormányrendeletével az alanyi jogon járó gázártámogatást megszüntette, és a lakosság energia
- felhasználását szociális alapon fogja
támogatni. A tapolcai távhõszolgáltatás
nagy részét ellátó Városgazdálkodási Kft.
igazgatóját, Hegedûs Józsefet a kialakult
helyzetrõl kérdeztük.
- A Társaságunk is földgáz alapon biztosítja a
hõenergiát a város azon részén, amely rá van
kapcsolva a távfûtésre, így a változások bennünket sem kerültek el. Már augusztusban,
amikor a lakossági árakat megemelték arra a
szintre, mint a nem lakossági fogyasztó ára,
azaz egységes lett, már akkor tudni lehetett,
hogy csak egy tollvonásra lesz szükség
ahhoz, hogy a lakossági ártámogatást is
megvonják. Ezt erõsítette az is, hogy a
nyugdíjasok támogatásáról szóló kormányrendelet is csak december 31-ig szól.
Majd be is jelentették, hogy megszûnik az
alanyi jogon való ártámogatás, helyére a szociális alapú kerül.
- Kiket érint ez leginkább? Kik lehetnek ennek
a vesztesei?
- A szociális alapú ártámogatás a nyugdíjasokat sújtja. A támogatásra 4 sávot alakítottak
ki erõsen. Az ötödikben már nem adnak sem-

mit. Az a kisnyugdíjas, aki az éves fûtési szezonban eddig havonta kapott 2.500 Ft-ot a
nyugdíjával, nem fûtési szezonban 1.000 Ftot - most a legalsó sávban csak 12.900 Ft-ot
kaphat. Szerintem, rosszul járnak azok a
köztisztviselõk, közalkalmazottak is, akik
elértek egy bizonyos kort, a gyermekeik már
kirepültek, de õk maradtak ezekben a gázfûtéses lakásokban és 93.000 Ft fölött van az
egy fõre esõ jövedelmük. A 100.000 Ft körüli
friss nyugdíjasok is rosszul járnak.
- Milyen változások lesznek Tapolcán a
gázárakban?
- Mivel a távhõszolgáltatási cégek - így a mi
Társaságunk is - teljes áron vásárolja a gázt,
ezért a tulajdonos Tapolca Város Önkormányzata 2007. január 1-jétõl a lakossági
hõdíj árát a közületi szintre emelte fel, azaz
2.818 Ft (GJ+ÁFA-ra). Ez 58,7 %-os emelést
jelent. Az alapdíjat - miután a fejlesztést szolgáló hitelek lejártak - 2005 novemberében 20
%-kal, majd 2006. június 1-jétõl újabb 20 %kal csökkentettük.
- Mikor kapja kézhez a lakosság elõször a
megemelt gázszámlát?
- 2007 februárjában, ez tartalmazza majd a
januárban elfogyasztott hõ árát.
- Mi a helyzet azokkal, akik nem tudnak
fizetni?

- Az eladósodás veszélye - sajnos - fennáll.
Nagyon sok lakáson már jelzálog van.
- Mi történik akkor, ha a lakás értékénél
nagyobb lesz a tartozás?
- Akkor árverezés lesz, kilakoltatás. Vannak
olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik
nem kell fizetniük, kikerülhetik ezt. Most
már nem lehet érzelmi alapon dönteni ebben
a kérdésben. Sólyom Károly alpolgármesterrel tegnap körbejártuk ezt a témát, hiszen a
nem fizetés - sajnos - az önkormányzati
lakásban élõk egy részének a sajátossága.
Annak, aki bitorol egy 100 vagy egy 60 m2es önkormányzati lakást és az alkohol miatt
2,5 millió forintos lakbér - és fûtéstartozása
van, nincs helye itt, az menjen a hajléktalanszállóra. Vannak olyanok is, akik tudnának
fizetni, de nem akarnak. Velük szemben is
keményen kell eljárni.
- Mekkora a kintlévõségük?
- Az évi kintlévõségünk 2-3%, elfogadható. A
hosszú évek alatt felgyülemlett összeg mintegy 40 millió forint. Van, aki 10 éve nem fizet, de az esetek között található olyan is,
hogy a távfûtési rendszerünkrõl való leválás
elõtti hónapokra az illetõ már nem fizetett,
gondolva, hogy ez majd elsikkad. Hát nem.
Sor kerülhet a végrehajtásra is, illetve van
olyan, aki részletfizetést kért. A távfûtés az
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önkormányzat kötelezõen ellátandó feladata,
így ha a lakó nem fizet, akkor az önkormányzatnak kell a „zsebébe nyúlnia”, azaz a
tisztességes adófizetõk pénzébõl fizetnie azok
helyett, akik ezt nem teszik. Ezért is van szükség szigorú intézkedésekre velük szemben.
- Az idei tél eddig még kegyes volt hozzánk,
nem „pörögtek” a gázórák. Hogyan tud realizálódni ez a megtakarítás?
- Mi a rendszert 24 fokra fûtjük fel. A lakások
többségében a lakók döntik el, hogy ebbõl
nekik hány fokra van szükségük, tudják
szabályozni és csak azután fizetnek.
- Az Állami Kincstártól megérkezett már mindenkihez a gáztámogatást igénylõ lap. Önök
miként tudják segíteni ennek a kitöltését?
- Minden érintett lakónak, fogyasztónak
küldtünk egy levelet, amelyben megjelöltük,
hogy hogyan kell kitölteni a kérelmet, amelynek a végsõ leadási határideje 2007. március
31. A támogatás - visszamenõleg - január 1jétõl december 31-ig fog szólni. Nem lakásokhoz, hanem személyekhez kötõdik, tehát
költözés esetén az új lakónak ismét igényelnie kell. A támogatást az igényelheti, akinek a
nevére szól a számla. Az igényléshez csatolni
kell az igénylõ névre szóló számlamásolatát
(novemberi vagy decemberi számla).
N. Horváth Erzsébet
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Csökkent a bizottságok száma
Tapolca város új Képviselõ-testülete az
október 13-ai alakuló ülésén döntött arról,
hogy a Testület munkáját segítõ bizottságok számát és azok taglétszámát csökkenti. - Az elmúlt önkormányzati ciklusban a
nagy létszámú bizottságok gyakran
határozatképtelenek voltak, illetve mûködõképességük veszélybe került - fogalmazott elõterjesztésében Ács János polgármester, amikor javaslatot tett - a hatékony és költségtakarékos önkormányzat
megteremtése érdekében - a bizottsági
struktúra racionális átalakítására. A létrehozott bizottságok az alábbiak szerint
alakultak. A feladatkörükrõl az elnököket
kérdeztük.
Ügyrendi Bizottság. Elnök: Bakos György
Képviselõ tagok: Barbalics Antal, Bozsoki
Lajos, Buzás Gyula, Závori László.
- Az Ügyrendi Bizottság - mint ahogy a
nevében is van - az önkormányzat ügyeivel
és a jogszabályok karbantartásával foglalkozik - válaszolja kérdésünkre Bakos György
elnök. - Megvitatja és véleményezi a költségvetést, a mûködési és szervezeti szabályzatról hoz döntéseket. Javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármesterek javadalmazásával kapcsolatban, illetve az önkormányzati jelképek, Tapolca város díszpolgára, tiszteletbeli polgára cím elnyerésére,
kitüntetések, elismerések odaítélésére. A
titkos szavazás lebonyolításában is fontos
feladatai vannak az Ügyrendi Bizottságnak.
Számon tartja a képviselõk vagyonnyilatkozatát, az ezzel kapcsolatos ellenõrzéseket is elvégzi. A Testületi ülések elõtt
megtartott bizottsági üléseken a tagok a napi
rendi pontokat megtárgyalják, és a hozott
határozati javaslatukkal segítik a Testület
munkáját. A bizottságban nincsenek kültagok. - A harmadik önkormányzati ciklusban tevékenykedem, de most elõször látok el
elnöki feladatokat - teszi hozzá Bakos
György. - Ez szorosabb munkakapcsolatot
kíván a polgármesteri hivatal dolgozói és
köztem, mint az eddigi. Szinte napi feladatok
vannak: egyeztetés a jegyzõvel, az irodavezetõkkel -, hogy csak néhányat említsek.

Komoly kihívás számomra az elnöki pozíció
betöltése. Megtiszteltetésnek érzem, és örülök, hogy a Testület munkáját még aktívabban tudom segíteni és a döntéseit megerõsíteni.
A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Bizottság elnökévé
Horváthné Németh Edit képviselõt választotta a Testület. Képviselõ tagok: Bognár Ferenc, dr. Csonka László, Horváthné Szalay
Gyöngyi, Presits Ferenc, Szatmári Jánosné,
Závori László. A bizottság külsõ tagjai:

szorító intézkedéseinek az adott területre
kiterjedõ negatív hatása, a lakosság életkörülményeinek romlásai. A bizottság neve
is úgy kezdõdik, hogy család. Én, mint 3
gyerekes, nagycsaládos édesanya a családtámogatási rendszert eddig is figyelemmel
kísértem, de a mostani feladatkörömnél
fogva még hatványozottabban teszem ezt.
Igyekszem megfelelni az elvárásoknak, sõt
ezen a területen folytatom a tanulmányaimat
is. A bizottság tagjainak összeállításánál döntõ érv volt, hogy a munkánkat felölelõ min-

Munkában a Horváthné Németh Edit vezette bizottság
Balázsné Kiss Éva, Domján Tamás, dr.
Flórián Csaba, Lájerné Tóth Éva, Sági
István és Tóth Tibor lettek.
- Már az elõzõ négy évben részt vettem az
akkori egészségügyi és szociális, illetve az
oktatási és mûvelõdési bizottságok
munkájában - mondja Horváthné Németh
Edit bizottságelnök. - A bizottságok összevonásával úgy mennyiségileg, mint minõségileg is növekedett a feladat, és ehhez nagy
mértékben hozzájárulnak a kormány meg-

den terület képviseltesse magát, így a döntéseink mögött a tapasztalat mellett a szakmai
érvek is felsorakoznak. Vannak olyan döntések, amelyek kimondottan a bizottság döntési kompetenciái. Ezek között van a különbözõ segélyek megállapítása, a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj odaítélése és a
bölcsõdei felvétel. A többi kérdésben javaslattal bírunk, a döntés már a Képviselõ-testület kezében van. Mint már említettem, a
bölcsõdei felvételek elbírálása is hozzánk

Egy kislány álma valóra vált
„Tán a Tapolcai // Szentgyörgy hegy //
Nagyszerû vonulata // Óvott meg attól,
hogy // Nehogy hûtlen légy // Szépséges
szülõföldedhez.” - teszi fel a kérdést Széki
Patka László költõ a Szalay Gyöngyirõl írt
könyv elsõ lapján. A választ - éppúgy,
mint mi - Õ is tudja. Igen: a hûség a
tájhoz, a családhoz, a barátokhoz olyan
megtartó erõ, amelyre nincs magyarázat,
csak egyszerûen létezik.

Darcsi István könyve errõl szól és még
többrõl is. A Gyöngyszem a páston alcíme:
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tartozik. A mostani kormánydöntések azt
„szorgalmazzák”, hogy az édesanyák a gyes
mellett 8 órában munkát vállaljanak, és arra
ösztönzik õket, hogy adják be gyermeküket a
bölcsõdébe. A tapolcai bölcsõde már így is
túlzsúfolt. Elhiszem és tudom is, hogy bölcsõdés csoport bõvítésére lenne szükség, de
erre az önkormányzatnak nincs anyagi
lehetõsége jelenleg. Mint édesanya a szakemberekkel együtt vallom, hogy ha mód van
rá, akkor a kisgyermeknek 3 éves koráig az
édesanyja mellett a helye, a család az elsõdleges, mert annál jobb közösséget a kisgyermek számára nem találtak ki. Tehát csak a
végsõ megoldás legyen a bölcsõde.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság összetétele a következõ: Elnök:
Koppányi Ferenc. Képviselõ tagok: Bakos
György, Bognár Ferenc, Lévai József, Vörös
Béla. Külsõ tagok: Bernáth András, Epres
Tibor, Kapy Izabella, Nyírõ Ágnes.
- A bizottsági feladatkörrõl Koppányi
Ferenc elmondta, hogy logikus volt a két
bizottság összevonása, hiszen a napirendi
pontok 80-90 %-a azonos volt. A fejlesztéseknek pénzügyi vonzatai vannak, és ugyanakkor a pénzügyi kérdések mögött többségében beruházások, fejlesztések vannak. A
bizottság feladatai közé tartozik a településfejlesztésre tett javaslatokon kívül a nagyobb
beruházásokkal, az ingatlan-beruházásokkal,
a településrendezéssel, az értékesítéssel
kapcsolatos napirendek megtárgyalása. Az
önkormányzat intézményeinek belsõ ellenõrzési feladatát is megtárgyalja, átnézi,
jóváhagyja a bizottság, illetve javaslatot tesz
a változtatásra is. Szerencsére a bizottság
taglétszáma nem nagy, így mûködõképesebb
és hatékonyabban is tud dolgozni - tette
hozzá az elnök. - A külsõ tagokat illetõen egy
kicsit csalódott vagyok. Ugyanis míg a
FIDESZ-részérõl szakemberek, közgazdászok erõsítik a munkánkat, addig a másik
oldalon nem érzem így. Részükrõl jobban át
kellett volna gondolni, hogy kiket delegálnak
abba a bizottságba, amelyben a város fejlõdésével, jövõjével kapcsolatos legfontosabb
kérdések állandóan napirenden vannak.

Véradókat köszöntöttek

Karriertörténet. Egy olyan karrier állomásai
bontakoznak ki elõttünk, amelyért kitartó
szorgalommal, alázattal és a sportág iránti
mérhetetlen tisztelettel küzdött meg a mi
lányunk: hétszer volt felnõtt világbajnok
csapatban, háromszor Universiade-gyõztes
és Atlantában az olimpiai dobogó harmadik
fokára állhatott.
A könyv december 6-ai tapolcai díszbemutatója méltó volt e nagyszerû sportpályafutáshoz. A Városi Rendezvénycsarnokban
Donát Tamás, a könyv szerkesztõje köszöntötte a nagyszámú közönséget, majd az
óriáskivetítõn Gyöngyi élete elevenedett
meg képekben. A vetítés után Lasztovicza
Jenõ, Ács János, Csík Ferenc, Borosné
Eitner Kinga az emberi és sportolói érdemeit méltatták. Szóltak arról, hogy jó
közösségi emberként egyenes útja vezetett
a közélet felé. - Ideális tanítvány volt.
Nyitott szemmel és szívvel figyeli a világot
- mondta róla az edzõje, Borosné Eitner
Kinga. Majd a szerzõ a könyv megírásának
körülményeirõl, Gyöngyi pedig arról beszélt, hogy miként hatott rá egy olyan
könyvnek a kézbevétele, amely róla szól. A
mára már testnevelõ tanárrá, edzõvé lett
élsportolónak vívóbemutatóval kedveskedtek a tanítványai. A Veszprémi Torna
Klub tagjai pedig egy fergeteges attrakcióval kápráztatták el a közönséget. A könyvbemutató zárásaként a szerzõ és Szalay
Gyöngyi is dedikálta a könyvet.

A Véradók Napja alkalmából a Magyar
Vöröskereszt Tapolcai Területi Szervezete ünnepséget tartott a Varjú Fogadóban.
A meghívott véradókat Puskás Zoltánné

vezve mondott köszönetet nemcsak a véradóknak, de a véradást szervezõknek is.
A köszöntõ szavak után oklevelek és
ajándékok átadására került sor. Elismerés-

Az ünnepségen dr. Szabó József, a Magyar Vöröskereszt Tapolcai Szervezetének elnöke csendes segítõknek, önmagukból adóknak nevezte a kitüntetetteket
területi vezetõ köszöntötte, majd Náhoczly
János Ember vagy címû versét Tóth Dániel
középiskolai tanuló szavalta el.
Dr. Liposits Andrea fõorvos köszöntõjében arról szólt, hogy a véradók áldozatos
tevékenységet folytatnak, döntésükkel
életeket mentenek. Csaba Dezsõ, a Veszprém Megyei Vöröskereszt alelnöke a
véradást nemzetfenntartó mûveletnek ne-
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ben részesültek a tízszeres véradóktól egészen a hetvenszeres véradáson is túllévõ
Török Ferencig mindenki. Ajándékot
vehettek át azok is, akik a véradásokat megszervezték.
Az ünnepségen a Bárdos Lajos Általános
Iskola tanulói adtak mûsort. Felkészítõ
tanáruk: Bodor Tamásné és Kiss Károlyné.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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A közeledés útjai
- Már hagyomány, hogy az általunk életre
hívott kezdeményezés résztvevõi a szeretet és az elfogadás jegyében találkoznak,
és közös mûsort adnak karácsony elõtt mondja Boczkó Gyula, a Városért Egyesület elnöke.
- A fõváros által mûködtetett darvastói
foglalkoztatóintézet sérült lakóinak és a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulóinak, valamint az egyesület kapcsolatának
kialakulásáról szólva az elnök elmondta,
hogy valójában egy testvérpár - Bajcsyné
Csala Magdolna és Csala Csilla köti össze a
szálakat. Magdolna, aki a Városért Egyesület
tagja Darvastón dolgozik, Csilla pedig a
Kazinczyban tanít éneket. Az egyesület
örömmel vállalta fel a két intézmény találkozásának és bemutatkozásának a szervezését. Sok segítséget kapott az önkormányzattól, személy szerint Ács János polgár-

mester úrtól is, aki nemcsak a fõvédnöki szerepet vállalta fel, de arra is lehetõséget és
helyszínt biztosít, hogy ezt a közös ünnepi
mûsort adventkor megtartsuk. A felkészülés
idején Darvastón jártunk. Örömmel és
meghatódottan vettük tudomásul, hogy az
intézmény lakói milyen izgatottan és lelkiismeretesen készülnek arra, hogy közösen szerepeljenek a színpadon egészséges társaikkal.
A felkészülés, a befektetett munka meghozta gyümölcsét. December 11-én ünnepváró hangulattal, adventi köszöntõvel fogadták a résztvevõk a hálás közönséget a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban.
Marton József alpolgármester megnyitójában hangsúlyozta, hogy ez a nap is
ünnep, mint ahogy a költõ fogalmazott, az
örökkévalóság napfényének reális, a hétköznapokban való megnyilvánulása. A sérült és

Elment Dr. Kovács László
az egészséges gyermekek együtt várakoznak
a csodára, a mi feladatunk pedig az, hogy
segítsük ezt a közeledést, és úgy tekintsünk a
színpadon fellépõkre, mint a saját gyermekeinkre. Végezetül köszönetet mondott
Boczkó Gyulának, Vaski Ferencnek, a darvastói intézet igazgatójának, Virág Károlynak, a Kazinczy-iskola igazgatójának és
minden szervezõnek a mai napért.
A színpadon egymást váltották a szebbnél-szebb, az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó produkciók. A darvastói karácsonyi
jelenetek díszleteit is az ott élõk, a nemrég
kosárfonó szakmát kitanultak készítették. A
kazinczysok betlehemi jelenete, az énekek
igazi ünnepet varázsoltak ezen az esten
közénk, újabb rést ütve a falon, amely az
épeket és fogyatékos társaikat mindezidáig
elválasztja egymástól.
NHE

Fejlesztésekre jövõben sem várható pénz
Megérdemelnénk a
Desiro vonatot
Bizonyára egyre többen lennének
azok, akik a zsúfolt országutak, az
autóvezetés nehézségei helyett szívesebben választanák a vonaton történõ közlekedést, ha a vasút haladna a
korral, és korszerû szerelvényeket
állítana a lakosság szolgálatába.
A nyári vasúti közlekedésben feltûnt a
Desiro vonat - és úgy látszott - segít
megoldani ezt a problémát, sajnos, azonban az utazóközönségnek tapasztalnia
kellett, hogy a nyár végeztével a korszerû motorvonatok is eltûntek a partról.
Tapolca város önkormányzata - több
Balaton-parti településsel együtt - a
MÁV ZRt vezetését levélben kérte arra,
hogy a Desiro ittléte állandó legyen.
- A Balaton, a turizmus és a vasút
kapcsolata címmel tartott szezonzáró
tájékoztatót a MÁV ZRt vezetése Tihanyban, ahol többek között a fenti kérés
is szóba került. Ezen a tájékoztatón Tapolca városát Parapatics Tamás önkormányzati fõtanácsadó képviselte, aki felszólalásában választ kért arra is, hogy mi
az oka a szerelvények kivonásának.
A MÁV képviselõje válaszában
elmondta, hogy ezek a vonatok az iskolaszezonban Budapest és Esztergom
között közlekednek, jelen pillanatban
csak ennyi van az országban, de azon
dolgoznak, hogy növekedjen a számuk.
A Balaton-parti vasúti közlekedésben
megjelent magas életkorú, de jó állapotban lévõ, használt német vasúti kocsik
beállításával a jelenleginél sokkal jobb
körülmények között utazhatnak majd a
Tapolcára látogatók - szögezte le.
Ütemes menetrend bevezetését tervezik a Balaton északi partján, amelynek
lényege, hogy meghatározott fix idõpontban, állandóan közlekedni fognak
majd a vonatok, az utazóknak nem kell a
menetrendet figyelniük. Ez az új típusú
szolgáltatás a Dunakanyarban már mûködik. A Volánnal és a helyijáratokkal az
egyeztetés folyamatban van - mondta a
MÁV munkatársa.
NHE

A közeljövõben háromszáz dolgozót bocsátanak el a mentõsöktõl, és a betegszállítást a jövõben alternatív szolgáltatók
végzik. Elkerülte ez az intézkedés a
Tapolcai Mentõállomást? A választ Kismárton József, a mentõállomás vezetõje
adta meg lapunknak.
- Nem kerülte el a Tapolcai Mentõállomást
sem az átszervezés és leépítés, de viszonylag csendesen és kevés embert érintve zajlik. Ez azért is lehetséges, mert van az állományban olyan dolgozó, aki nyugdíj mellett végezte a munkáját, illetve az átszervezés miatt munkahely szûnt meg. December
15-tõl valamennyi telefonvonalat átkapcsolnak a megyéhez, ott veszik fel a betegszállítási igényt is, így a nap 24 órájában
dolgozó szolgálatvezetõi munkakör nálunk is megszûnik. Innentõl - a tervek szerint - egy GPS-rendszeren keresztül minden
kocsi mozgását követni és irányítani tudják
központilag. Reménykedjünk abban, hogy
a megyei irányítók hamar megtanulják,
hogy a Tapolca környéki falvak hogyan és
hol helyezkednek el.
- Újsághír volt, hogy az országos mentõszolgálat közel száz új autót kap, ugyanakkor legalább ennyit le is kell selejtezni,
tehát ez valójában nem is fejlesztés, hanem
pótlás.
- Ez valóban így van. Ahány autót kapunk,
sajnos, annyit le is kell selejtezni, mert már
500.000 km-nél többet is futottak, illetve 10
évnél öregebbek. A selejtezés nem automatikus. Ha bejön egy új kocsi, akkor
történik csak meg a csere, addig továbbfut a

régi.
- Milyen a Tapolcai Mentõállomás felszereltsége?
- Az országos átlag fölötti, sõt azt tudom
mondani, hogy a Közép-dunántúli Régió 3
megyéje közül Veszprém megye kiemelkedõen jól ellátott. A Toyota-típusú gépkocsi helyére a selejtezést követõen Ford
Transit, illetve Mercedes Sprinter kerül.
- Milyen kapcsolatuk van a magánbetegszállítókkal?
- Nagyon kevés a kapcsolatunk velük,
mivel a betegátvételeket, azok szervezését
a megye bonyolítja.
- A kormány megszorító intézkedései miként
érinthetik a mentõszolgálatot?
- Konkrét számadatok ismeretlenek. A
különbözõ médiumokból tudom én is, hogy
a mentõszolgálat továbbra is tartozik a különbözõ szolgáltató cégeknek. Ez nálunk
csak annyiban csapódik le, hogy pl. nehezebben jutunk hozzá a kiküldetéspénzhez,
2-3 hónapot is várnunk kell. A sürgõs feladatokra mindig van pénz, de úgy néz ki,
hogy fejlesztésre, cserére jövõre sem lesz.
N. Horváth Erzsébet

Házasságot
kötöttek:
Szabados Zoltán és Sinkó Zsuzsanna Rita
Szabó Ottó és Püsök Andrea
Gratulálunk!

Tapolca zenei életének egyik jeles
egyénisége. A zene végigkísérte életén:
14-15 évesen a tapolcai egyházi énekkarban énekelt Koroncz László káplán
vezetése alatt, késõbb a gimnázium
énekkarában Borsányi Gábor irányításával.
Amikor Pécsre került joghallgatónak,
a tanárképzõ fõiskola énekkarának tagja
lett; mellette a színházi énekkarban is
szolgált.
Késõbb pedagógiai pályára lépett.
Megszerezte az általános iskolai énektanári és a középiskolai történelem
tanári diplomát. Éneket és történelmet
tanított a hármas iskolában.
Szinte mindig volt énekkara; elsõ az
un. Pávakör. Majd a Batsányi Mûvelõdési Központ kórusát vezette. Idõvel
felkérték az egyházi kórus vezetésére is.
Ebben a minõségében készítette föl
kórusát a nagyheti passiójátékra. Ezen
belül Õ Jézus szerepét énekelte nagy
átéléssel. Helyettesként kántorkodott
szinte élete utolsó hónapjáig szentmiséken, esküvõkön, temetéseken.
Szeretetreméltó egyéniségérõl kedves
emlékeink vannak: mindig mosolygó
arcából szeretet, bizalom, tettrekészség
sugárzott. Szívesen énekelt ünnepélyeken. (Rákóczi-ünnepélyünkön „Hazámba vágyom” dallama szállt 600 diák
tanulságára). Nõnapon a nõknek bókoló
dalait zongorán kísérhettem. Derûs
lényéhez tartozott tréfáló kedve. Még
halála elõtti napokon is viccelt, zongorázott, elszavalta az Öregek címû verset.
Súlyos állapotát hittel, bölcsen elfogadta, és minden tekintetben felkészült a
végsõ útra.
Sorsszerû és megható, hogy otthonában, családja körében, szerettei éneke
mellett szállt el a lelke. Tanító kollégáid
és mindazok nevében, akik ismertek,
szerettek, tiszteltek, búcsúzom Tõled,
kedves László. G. Dr. Takáts Gizella

Gólyahír

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Tapolca-Diszel külterületén a Csobánc
hegy lábánál, lezárt állapotban álló Citroen
Berlingo típusú személygépkocsi jobb- és
baloldali ablakait betörték. Onnan eltulajdonítottak igazolványokat, tb- és adókártyát és 20.000 Ft-ot.
- A Béke utcában egy családi házba ajtóbetörés módszerével behatoltak. Eltulajdonítottak 1 db Nikon fényképezõgépet,
arany ékszereket, 15.000 Ft-ot, okozott kár
217.000 Ft.

(Tapolca, 1936. március 27 Tapolca, 2006. december 10.)

Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Barta Szabolcs és Albrecht Eszter
Czilli Norbert és Pálffy Adrien
Dr. Cséri Tamás és Szõcze Rita
Harangozó Zsolt és Németh Katalin
Nagy László és Virág Éva
Nyáry Norbert és Latorczai Tünde Anita
Rauschenberger István és Nagy Natália Éva
Szabó Gábor és Szigeti Mónika
Tartó Tibor és Barcza Márta
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gyermeke: Nóra Kinga
gyermeke: Csongor
gyermeke: Sára
gyermeke: Réka
gyermeke: Martin
gyermeke: Annabella
gyermeke: Viktória
gyermeke: Lili
gyermeke: Dániel
Gratulálunk!
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Évet búcsúztattak a vállalkozók
A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete december 8-án tartotta hagyományos évbúcsúztatóját a Szent György
Panzióban.

mérettetést, majd mint önkormányzati
képviselõ ígérte, hogy a vállalkozók érdekeit
szem elõtt tartva fogja végezni munkáját a
Testületben. Majd arra kérte tagtársait, hogy

Fotó: N. Horváth

Az egyesületi életet felpezsdítette a választás - hangsúlyozta az elnök
Vörös Béla elnök, a köszöntõjét követõen
az elmúlt év legfontosabb eseményeirõl, az
elvégzett feladatokról számolt be. Szólt
arról, hogy 2006. a változások éve volt és az
ezekkel kapcsolatos rendezvények kiemelt
helyet foglaltak el a tagság életében.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik a
helyhatósági választásokon vállalták a meg-

munkálkodjanak együtt a városvezetéssel, a
városért, hogy még szebb és jobb legyen
Tapolca, hogy érdemes legyen itt élni és
közösen olyan feladatokat végezzenek el,
amelyekre még az unokák is büszkék lehetnek.
Az elnök felidézte azokat az összejöveteleket is, amelyeken Lasztovicza Jenõ

országgyûlési képviselõvel, illetve a város
vezetõivel beszélgettek a települést érintõ
legfontosabb kérdésekrõl, de a Nõnapi
köszöntõt és a Májusfa kitáncolás kedves
hangulatú rendezvényeit sem felejtette ki a
sorból. Végezetül a jövõ év feladatait vázolva kívánt békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet minden jelenlévõnek.
Az évbúcsúztatót megtisztelte részvételével Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke is. Köszöntõjében a
Veszprém Megyei Iparkamaránál tartott
vitafórum témájáról szólva leszögezte: Valójában nem is vitatkoztak egymással a
jelenlévõk, hiszen mint mondta, egy csónakban eveznek az önkormányzatok és a
vállalkozók, a gazdasági élet szereplõi adják
azt a munkahelyet, amelybõl meg lehet élni,
adót fizetnek. A vállalkozók és az önkormányzatok jó kapcsolatának példájaként ott
is Tapolcát említette, hangsúlyozva, hogy
megyeszerte az lesz a cél, hogy a beruházások kivitelezésével helyi vállalkozókat bízzanak meg, így nemcsak munkahelyek
teremtõdnek, de a vásárló erõ is itt lesz.
Lasztovicza Jenõ elnöki munkáját Császár
László fõtanácsadóként segíti az elkövetkezendõ években. Az õ 8 éves önkormányzati
tapasztalata, közgazdász végzettsége és a
vállalkozói szféra ismerete is döntött a
felkéréskor.
Az évbúcsúztatóról nem maradhatott el a
finom vacsora és a szõlõsgazdaként is bemutatkozó vállalkozók új bora sem Az estet
vidám hangulatú beszélgetés zárta. NHE

Gratulálunk!
A Magyar Védõnõk Egyesületének megyei szervezete Veszprém Megye Kiváló
Védõnõje díjat alapított.
Az elsõ díjak átadására november 24-én került sor a veszprémi helyõrségi klubban. A
kitüntetettek között van a tapolcai Szollár Gáspárné is.

Emelkedett lelkek és könnyes szemek
Méltóképpen ünnepelték a szeretet ünnepét a Szent István utcai Idõsek Klubjában is - december 19-én. A tagok közösen feldíszített karácsonyfával és
emelkedett lelki állapotban várták a már
tradicionális ünnepi megemlékezõ mûsort.

ajándéka csak fokozott, könnyet csalva a
klubtagok szemébe.
Géczi Ferencné, a Szociális és Egészségügyi Alapellátás Intézet helyettes vezetõje
karácsonyi jókívánságait követõen azon
örömének adott hangot, hogy minden tag-

Fotó: Dancs

A kicsik könnyeket csaltak az idõsek szemébe
Elsõként Puskás Zoltánné, a Magyar
Vöröskereszt Tapolca Területi Szervezete
nevében tolmácsolta ünnepi jókívánságait,
majd karácsonyi ajándékcsomagokkal is kedveskedett a megjelenteknek. Az Ifjú Vöröskeresztesek nevében Vajda Henriett és
Kozma Viktória szavalata emelte az ünnep
fényét, amelyet a Barackvirág Óvoda Csillag
csoportjának megható mûsora és apró
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kulturált körülmények között, két lelkiismeretes gondozónõ segítségével és közremûködésével töltheti el idejét az Idõsek
Klubjában.
A meghatódottságtól könnyes szemek és a
boldogságtól sugárzó arcok az itt folyó
munka megérdemelt gyümölcsei, melynek
jelentõsége a szeretet és összetartozás
ünnepén különös jelentõséggel bír.
DI

Fegyverek helyett
Az 1956. december 12-ei tapolcai
nõtüntetés 50. évfordulója alkalmából
megemlékezést tartottak a Hõsök terén,
az I. világháború elesettjeinek emlékét
õrzõ szobor elõtt.
Mándoki Szabó István megemlékezésében - az országos eseményeken keresztül eljutva a tapolcaiakhoz - méltatta a
helybéli lányok, asszonyok bátor tettét.
A nép szava Isten szava - mondta 1956-ban egyszerû magyar emberek döntöttek úgy, hogy elég volt, hogy kezükbe
veszik sorsuk irányítását, mert a magyar
minden hiresztelés ellenére alkalmas az
önszervezõdésre, a történelmi léptékû cselekedetekre.
Szabó Emõke református lelkész korunk Zrínyi Ilonáinak, Lórántffy Zsuzsannáinak nevezte azokat az asszonyokat, lányokat, akik „némán hallatták” hangjukat, akik fegyver helyett a hitükkel, a
gyertyák fényével harcoltak.
A megemlékzesen jelenlévõk Csere
Sándor kanonokkal együtt imádkoztak,
majd a szobor talapzatán meggyújtották
az emlékezés gyertyáit, és elhelyezték a
kegyelet virágait.
Zentai Anna a szavalatával, Frank
Vivien pedig Simon Éva - az akkor huszonéves tanítónõ - visszaemlékezésének
felolvasásával tette még ünnepélyesebbé
az estet.
NHE

Szakácsok, pincérek
A Széchenyi István Szakképzõ Iskola - a
hagyományoknak megfelelõen - ebben a
tanévben is bekapcsolódott a Nemzetközi
Gasztronómiai Versenybe.
A hazai verseny elõdöntõjére november
29-én került sor az iskola tankonyhájában és
tanéttermében. Ezen a versenyen dõlt el,
hogy ki képviseli - két szakács és két pincér
tanuló - az intézményt és Tapolcát a
lengyelországi Wroclawban 2007 márciusában.
Míg a szakácsok menüsort készítettek,
addig a pincérek az asztalterítés,a tálalás és a
felszolgálás terén szerzett tudásukat csillogtatták meg. Csak néhány a menükínálatból:
fogaskoktél kehelyben, párolt csirkemell
tejszínes gombamártással, mogyoró burgonyával, vaníliás borkrémmel töltött hideg
rétes (ez a menüsor a III. helyezett Hatos
Péter alkotása). A II. helyezést elért Széll
Gábor zalai csirkelevest, gazdagon töltött
sertésbordát szigligeti módra és fahéjas,
almás batyut kínált. Lantos Gábor a saláta
csokrával, a zsályás csirkenyárssal és a
háromszínû túrógombóccal vihette el az I.
helyezettnek kijáró pálmát. A pincérek
versenyében Buzási Zsolt a harmadik, Böröcz
Anita a II. Szélessy Barbara pedig az elsõ lett.
Ez utóbbiak a már említetteken kívül a
vendéggel való foglalkozásra, a menüsor
ételeinek ismertetésére és a megjelenésére is
kaphattak értékes pontokat a neves szakemberekbõl álló zsûritõl, amelynek tagja volt

Halász János és Józsa Péter mesterszakács.
A verseny elsõ és második helyezettje
méri majd össze tudását tavasszal a német
illetve a lengyel „vetélytársaikkal”, a harmadik helyezettek a tartalék csapatot
képezik. A tapolcai fiataloknak - hála a
felkészítõ szakoktatóknak is - minden esé-

Szélessy Barbara és az õ mûve
lyük megvan arra, hogy szép eredményekkel
öregbítsék országuk, városuk és az iskolájuk
gasztrónimiai hírnevét. N. Horváth Erzsébet

Nincs leállás az év végén
A rendezvénycsarnokban folyamatos a
nyitvatartás az ünnepek között is.
A szünidei sakkversenyek, illetve a Flúgos
Futam mellett december 29-én Óévbúcsúztató Rockbuli keretein belül fellép az Edda, a
Korál, Pokolgép, Dirty Dance, valamint a
tapolcai fiatal zenészekbõl álló Morality
zenekar is. A 18 órakor kezdõdõ koncert-
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sorozatra jegyek még kaphatóak a helyszínen és a moziban, a karácsonyi ajándéknak
szánt jegyeket is érdemes elõvételben
megváltani, mivel a koncert elõtt jelentõsen
drágábban juthatnak hozzá a látogatók.
Szilveszter napján disco-rendezvényre
várják a fiatalokat 21 órai kezdettel.
GB

KULTÚRA

Ilyen szép nap csak ritkán virrad ránk
A fenti mondat a Magyar Örökség-díjas
Szentegyházi Gyermek-filharmónia csillogó szemû lánytagjának beköszöntõjében
hangzott el. Csak megerõsíthetem, hiszen
a közönségnek olyan lélekemelõ mûsorban, mint amilyent õk adtak, ritkán van
része.

turnékon a gyermekek útinaplót vezetnek,
melyek helyet kapnak a Szentegyházi
Hírlapban. A tagoknak saját jelvényük,
nyakkendõjük és egyenruhájuk van. Az idei
karácsonyi turné egyik állomása a tapolcai.
Mûsorukban Bach-, Mozart, Strauss és
Bartók-mûvek mellett magyar és más népek

Fotó: N. Horváth

A 140 tagú együttest 100 tagú kórus és 40 fõnyi félszimfónikus zenekar alkotja, vezetõjük a kezdetektõl Haáz Sándor
A gyermek-filharmónia 1982-ben alakult karácsonyi énekei is szepeltek.
az 1. számú Mártonffy János Általános
A színpadon megnyújtott kis mécsesek
Iskola tehetséges diákjaiból. Mivel Szent- fénye bevilágította a színháztermet. A búegyházán nem mûködik zeneiskola, a hang- csúzóul felhangzó Szózatot és a Székely
szeres oktatást, a hangszerkezelés tudo- himnuszt együtt énekelte az ünneplõ közönmányát a helyi Tanulók Háza zenekörein ség a csodaváró hangulatot teremtõ, fényes
sajátították el a gyerekek.
lelkû kórussal.
Rendszeresen fellépnek Erdély kis- és
Kovács Melinda a város nevében is
nagyvárosaiban. '90 óta minden nyáron köszönetet mondott ezért a csodálatos
külföldi vendégszereplésre utaznak. A estéért. Áldott legyen a Fény, amely Rád
Békés boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag új évet kívánnak a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
munkatársai.
Kérjük, továbbra is látogassák rendezvényeinket.

világít, és az is, mely benned van. Az áldott
napfény sugározzon be Téged, és melegítse
fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint a kandallók tüze, hogy ha kell, minden barát és
idegen melegedni jöhessen Hozzád.
Haáz Sándor kórusvezetõ büszke a gyermekeire, mint mondja az a csodálatos fogadtatás, amelyben a városban részük volt már a
hangverseny elõtt, a Tópart és a barlang
látványa a meleg emberi szó mind-mind
megsokszorozta az adni akarásukat.
Önmagáról és a kórus létrejöttérõl és a
kezdetekrõl szólva mondta, hogy marosvásárhelyi gyerekként végezte az iskoláit,
'78-ban a tanárképzõ fõiskolát, majd még
ebben az évben megpályázta a szentegyházi
iskola zenetanári állását és azóta is ott
tevékenykedik. - A helyben maradás, a rendszeres munka hamar meghozta a gyümölcsét
és azóta is gyümölcsözik. Egyfajta mókuskerékbe kerültem, de ez nemcsak nekem, de
a környezetem számára is boldogságteremtõ.
A Gyermekfilharmónia elmúlt közel negyedszázados történetének fontos állomásai az öt
évenként megrendezett jubileumi találkozók, ahol a régi és az új tagok, sokszor apa és
fia, vagy anya és leánya - is felléptek.
Ezeknek a közös fellépéseknek csodálatos
megtartó erejük van. Nemcsak a szülõk
büszkék a gyermekeikre, de a gyermekek is
örömmel vállalják fel az általuk továbbadott
örökséget. Óriási élmény volt számomra,
hogy régi kedves tanítványaim idekerültek
Tapolcára. Dr. Vitus Ernõ itt lett orvos, de
Benedek Csilla is itt él. A '80-as évek
végének és a '90-es évek zûrzavaros ideje
hozta õket Erdélybõl erre a csodálatos
vidékre. Az együttes titkairól szólva a
megszállott zenepedagógus elmondta, hogy
sokat vannak együtt, ha kell cserepet raknak,
vagy házfalakat festenek, de az együttlétek
fõszereplõje mindig a zene, az éneklés,
hiszen a lélek építõkövei ezek, ha ezek a
lélekbõl szólnak.
N. Horváth Erzsébet

Sáry Adrienn

A szépek emlékére
Igen, minden változik,
Minden más mint rég,
Nem akarom De tudom,
így lesz szép.
Igen, távolodsz tõlem,
És tudom, így megy ez.
Nem akarom ...
Élethangú lemez.
Igen, néha hiányzol,
Nem fogod úgy kezem.
Nem akarom ...
Hogy Te rágódj ezen.
Igen, csak pillanat volt,
Hogy lelkünk összeforrt.
Nem akarom…
De nézd! Tényleg szép volt

Ha szól a gitár…
Tihanyiné Orosz Sarolta és Farkas
Mihály gitártanárok szervezõ munkájának köszönhetõen a Járdányi Pál Zeneiskola adott otthont annak a gitártalálkozónak, amelyen a Balaton környéki településeken élõ növendékek
vettek részt, köztük a balatonfüredi,
balatonfûzfõi, fonyódi, keszthelyi, tihanyi, várpalotai és tapolcai gitárosok.
A fellépõ 24 tehetséges fiatal közül is
kiemelkedett Bárka Csanád, Tihanyiné
Orosz Sarolta tanítványa, valamint a siófoki Papp Marcell és Harmouche Ahmed
balatonboglári növendék.
A zsûri munkájában Straub Tamás gitármûvész és Scholtz Annamária, a Gitártanárok Országos Szövetségének elnöke
is részt vett.
A találkozást gálahangverseny zárta.

"A zene gazdagítja a kedélyt…"

"Harmatozzatok égi magasok…"

Takáts István atya gondolatainak segítségével a jelenlévõk kitárták lelkük
kapuit

Ünnepi nyitvatartás
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
ünnepi nyitvatartása:
December 23-26. (szombat-vasárnaphétfõ-kedd): Zárva. Nyitás: 2006. december 27. (szerda), 10 óra, december 30.
(szombat): 9-13 óra, december 31-2007.
január 1. (vasárnap-hétfõ): Zárva. Nyitás:
2007. január 2. (kedd), 10 óra.

Adventi hangversenyre és elmélkedésre
invitált minden nyitott lelkületû, színvonalas komolyzenei élményre fogékony érdeklõdõt a Boldog Özséb Alapítvány - december 7-én.
A négy világhírû zeneszerzõtõl felcsendülõ mûvek részletei /J. S. Bach: Pastorale IIV., Albinoni: Adagio, Corelli: e- moll szonáta és Liszt F.: Karácsonyfa I-IV./ mintegy
szimbolizálták az Adventi koszorú négy
gyertyájának színjelentését.
Rostetter Szilveszter veszprémi orgonamûvész, zeneszerzõ és karnagy, valamint
Román Iván hegedûmûvész és zenepedagógus elbûvölõ, igényes játéka egyesítette a
bûnbánat, szeretet, tisztaság és az örök élet
reménységének fellobbanó fényeit.
Egy- egy felcsendülõ mû között adventi
hídként íveltek át Takáts István atyának, a
Padányi Katolikus Gyakorlóiskola lelkiigazgatójának lélekemelõ gondolatai, aki
hangsúlyozta a hajnal ígéretének- a karácsonyra való felkészülési idõszaknak- jelentõségét, a konzekvens állítást, hogy életünk
árnyoldalainak is van értelme. Dancs István

Újévi koncert
Tamási Áron Mûvelõdési Központban
2007. január 4-én (csütörtökön) 19.00
órai kezdettel Újévi koncert lesz.
Fellépõ mûvészek: Tapolcai Kamarakórus, Felber Gabriella /Magyar Állami
Operaház magánénekese/, Szennai Kálmán
/Magyar Állami Operaház karmestere/,
Gyöngyösi Ivett /Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem kiemelt tehetsége zongorán,
13 éves/.

Fotó: Dancs

A névadó emlékének tartalmas, szép mûsorral adóztak az iskola tanulói
A fenti cím idézet Bárdos Lajos egyik
bölcs mondásai közül, amely így folytatódik: „...nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt.”
A Tamási Áron Mûvelõdési Központ
adott otthont november 24-én annak a színvonalas rendezvénynek, amelyen a Bárdos
Lajos Általános Iskola tanulói emlékeztek a
húsz éve elhunyt névadójukra- egy zenésprózai mûsor keretében, melyet Keszler
József, az intézmény igazgatója nyitott
meg.
Bevezetõ ünnepi gondolataiban külön
kiemelte zenei értékeink megismerését,
megismertetését, elsajátítását és átmentését
a következõ generációknak. - Sok az érték-
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telen, de az értékes dal is- amelyek- sajnos,
a felszín alatt szunnyadnak. Ezekbõl a
mélyben rejlõ mûvekbõl kellene lehetõség
szerint minél többet napvilágra hozni, hogy
a felnövekvõ nemzedéknek legalább kettõbõl legyen lehetõsége választani.
Apró, kis lépésekben, de tudatos ráhatással. Lelket, ezáltal tudatot is formáló, mindnyájunk igényében meglévõ zenei kultúrát
kell kialakítanunk- magunkért és jövõnkért.
Ezt követõen az iskola tanulói egy tartalmas mûsor keretében Bárdos-szerzeményekkel és prózai emlékezéssel adóztak
a húsz évvel ezelõtt elhunyt kortárs hazai
zenetörténeti nagyság elõtt.
Dancs István
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A karácsonyfa alatt
Most belépek egy képzeletbeli lakásba,
egy képzeletbeli szobába. Ott találok egy
képzeletbeli, gyönyörûen feldíszített karácsonyfát, alatta a nagy örömöt szerezni
akaró temérdek ajándék. Aztán lázas
keresésbe kezdek. Van ott minden, amit az
emberi tudomány, a technika produkált.
Valaki megkérdezhetné, hogy mit keresek. Nem elég, amit a képzeletbeli karácsonyfa alatt találok? Válaszom: sajnos,
nem elég.
Amit én keresek, az nem az emberi
tudomány gyümölcse, nem a szédületes magasságokat elért technika terméke.
Amit én keresek az, amit a Betlehem-i
Kisded Jézus hozott: a SZERETET.
Így a szó ugyan nagyon szép, de igen
általánosan hangzik. Ha azonban kibontjuk,
ami a SZERETET szóban van, akkor csodát
látunk.
Isten Jézus Krisztusban emberré lett.
Adott egy igen fontos parancsot: „Szeresd
Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes
lelkedbõl, teljes elmédbõl és minden erõdbõl!” Ez az elsõ és legfõbb parancs. A
második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat. mint önmagadat!”.
Aki az isteni akaratnak megfelelõen a
szeretet parancsát teljesíti, az a legnagyobb
emberi teljesítményt nyújtja, és a legnagyobb isteni jutalmat kapja, az örök boldogságot.
Most megint a képzelet szárnyán visszamegyek a gyermekkoromba, ahol nem az
ajándék nagysága volt az öröm igazi alapja,
hanem a Betlehem-i Kisded Jézusra emlékezve együtt volt a család: édesapa, édesanya, nagypapa, nagymama, aztán ahol több
gyermek volt, a testvérek. Együtt imádkoztunk, énekeltük a szép karácsonyi énekeket,
és a SZERETET, a lelki béke betöltötte a
házat.
Ha tovább bontogatjuk a SZERETET csomagot, akkor Jézus életében látjuk, mi minden van benne. Betegeket gyógyít, halottakat támaszt. Végül életét áldozza értünk.
Jézuska szeretné, ha azt a jóságot, amit
szeretetével hozott, tanított és élt, azt mi
tovább vinnénk.
A gyermekkorom általános iskolás könyvében volt egy szép vers, amelyet nagyon
sokszor elolvastam, és kívülrõl tudtam,
amely arról szólt: „Egy nap meg egy este

szeretném, ha király lehetne belõlem...” Ez a
kívánság szivet, lelket melengetõ kívánság
volt, mert a költõ és a vele együtt hangolódó
gyermeki szív azért akart király lenni, hogy
jót tegyen az emberekkel, az éhezõnek enni
adjon, a szomjazónak inni adjon, a ruhátlannak ruhát adjon, tovább sorolhatnám a
jótetteket, de egyszerûen azt akartam jó királyként elérni, hogy mindenki boldog
legyen, örömöt sugározzanak az arcok.
Ezt a jószándékú emberi lelket keresem a
karácsonyfa alatt. A drága kincs megtalálásában, kérem, segítsenek. Ha megtaláljuk,
az lesz az igazi karácsony.
Addig is, amíg a világot átfogó Betlehemi Kisded által hozott igaz szeretetet nem
találjuk az emberiség nagy családjában,
addig is szívvel-lélekkel énekelem:
„Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, // Angyaloknak énekével Néked áldozok.
// Terjeszd fölém kezedet. hogy az
Istenszeretet // Töltse el ma szívem, lelkem,
jászolod tövén.”
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A mai világ nagy tragédiája, hogy az ember menekül Isten elõl. Sokak számára
nem kell a segítség, még a bajban sem,
mert az segít. Az isteni gondviselés enyém
„vallásos szöveg” önámítás, öncsalás,
mert Isten látványosan és egyértelmûen
nem segít s ha mégis, hát jó sok belemagyarázás kell ahhoz, hogy az ember oly
sok kudarccal teljes életében elért nagyságos dolgait észre lehessen venni.
Mennyivel egyszerûbb lenne, ha úgy lenne az életben is, ahogy némely szekta hirdeti: akit Isten szeret és megáld, az egészséges
és sikeres, a betegség és kudarc nem jelenthet mást, mint hogy elhagyott engem az
Isten.
Egy mélyen hívõ bibliaolvasó asszonyról
kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. A
szomszédasszonya miközben sajnálkozott
rajta, azt kérdezte „Hol van ilyenkor az õ
Istene” gondolván, hogy kijózaníthatja, õt
vallásos buzgóságából. Az asszony azonban

Fotó: N. Horváth

A betlehemi éjszakát a darvastói fiatalok életképei jelenítették meg
Énekelem az angyalok énekét, amely
minden embernek szól: „Dicsõség mennyben az Istennek, // Békesség a földön a
jóakaratú embereknek!”
Mindenkinek kegyelemteljes, boldog
karácsonyt kívánok!
Csere Sándor
kanonok-plébános

Csodálkozzunk!
Karácsony a csodálkozás ünnepe volt
egykor. Csodálkoztak az angyalok, hogy
Isten Fia emberi testbe öltözött, és eljött
egy gyûlöletbe fagyott világba. Csodálkoztak a pásztorok az istálló magas rangú vendégén, a tudós bölcsek pedig az
egyszerû külsõjén.
Valamin mindenki csodálkozott. Ma is a
csodálkozás ünnepe? A titok nem csak azt
jelenti, hogy nem tudunk valamit. „Nem a
legtávolabbi csillag a legnagyobb titok.
Ellenkezõleg: minél közelebb kerül valami
hozzánk, annál titokzatosabb lesz számunkra”… (Pilinszky J.) Ez az ünnepi titok.
Ez maga az ünnep: a közeljött Isten, a
megszületett Krisztus.
A Holdra szállást követõen a hírközlõ
eszközök egy új korszak eljövetelérõl
beszéltek, mivel megkezdte az ember a
Földön túli világ meghódítását. Valóban
ámulatba ejtõ lehetõségek nyíltak meg a
tudomány számára ezzel.
Ennél is csodálatosabb az a hír, az a sorsfordító esemény, hogy az Isten elkezdte a
földi világ meghódítását. A XXI.sz „nagy-

„Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta,
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent.” Róma 8, 31-32

korúvá serdült embere” a tûz mellett furulyázó pásztorok és a csillagos éjszakában
röpdösõ angyalok melankóliájában igyekszik karácsonyt megfogalmazni, népszerûsíteni vagy épp lekicsinyelni. Értetlenül áll
az anyagi világra korlátozott szellemi horizontján felhangzó üzenet elõtt: Isten emberré lett, hogy az ember emberibb legyen.
A karácsonyi üzenet ajándék, kincs,
aranyzsinórra fûzött drágagyöngy - érték,
amire csak rá kell csodálkozni ma újra. A
rengeteg haszontalan, jobb esetben ideigóráig használható tárgyi ajándék ejti az
embert ámulatba, azok lenyûgöznek kicsiket és nagyokat egyaránt. Az ünnep
valóban tele van ajándékkal: bûnbocsánat,
megbékélés, erkölcs, reménység, harmónia.
Súlyos hiányainkat pótolhatjuk még ezen a
karácsonyon, hiszen a „csend foganta
kegyelem” ezért közeledett egykor és ezért
közeledik ma is az emberhez.
Csoda-élménnyel teli, békés ünneplést
kívánok mindenkinek.
Nagyné Szeker Éva
evangélikus lelkész

így válaszolt „Én nem tudom, hogy miért
engedte meg ezt Isten, de azt tudom, hogy
engem õ sohasem csapott be, én ezt is elfogadom az õ kezébõl. Ha a jót elfogadtam
tõle annyi éven át, úgy most a rosszat is elfogadom.”
Hányszor hangzott már el ajkunkról a
lázadó kérdés „Miért engedi ezt meg Isten?”
József és Mária, vagy maga az Úr Jézus
hányszor tehette volna fel a kérdést. Mária,
akinek 110 km-t kellett gyalogolnia
Názáretbõl Betlehembe várandóságának
utolsó hónapjában. Nem tudta volna elintézni Isten, hogy az összeírás, a népszámlálás néhány év múlva legyen? Nem tudta
volna elintézni, hogy Dávid városában
legyen egy férfi, aki átadja a helyét az áldott
állapotban lévõ asszonynak? Mielõtt minket
is elragadna a karácsony romantikája,
képzeljük el, hogy mi lenne, ha a mi gyermekünknek is egy koszos istálló lenne a
szülõszobája. Ugye nem is olyan romantikus. A gyermekgyilkos Heródes miatt
menekülni kell a néhány napos újszülöttel.
Ugye nem is olyan romantikus? Jézust
születéstõl haláláig mintha mindig magára
hagyta volna az Isten.
Miért jött közénk az Isten Fia? Az agg
Simeon mondja, hogy ez a gyermek jelül
adatott, hogy nyilvánvaló legyen sok szív
gondolata.
Miért engedi az Isten a megpróbáltatást az
életben? Azért, hogy nyilvánvaló legyen
elõtte „szíved gondolata”. A hit próbája
sokakat eltántorít az Istentõl, de akik
Krisztus születésében Istennek e világhoz
szóló lehajlását látják és nem romantikus
mevét, azok tudják. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk”.
2006 karácsonya…, minden kedves
olvasónak lelki békességet, megbékélést,
bizonyosságot affelõl, hogy bármit is hoz a
holnap „Õ szeret”.
Szabó Emõke
református lelkész

Ünnepváró gondolatok
Közeleg a karácsony. Ünneplõbe öltözött
szívvel várom. Az adventi idõben mécsest
gyújtok, verseket olvasok, hírek helyett
gregorián énekeket, orgonamuzsikát,
„lépesméz-ízû” zsoltárokat hallgatok,
sokat gondolok élõ és már eltávozott
szeretteimre.
Szép és fölülmúlhatatlan költészet karácsony régen várt ünnepe. Láthatatlan gyökerei átfonják a századokat.
Ha karácsony közeledik, mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el.
Várjuk az ünnepélyes, szép estét, a
tündöklõ fát, a ragyogó hóesést, a gondtalan
együttlétet, az ajándékokat. Az ünneplés
mindig ad valamit, belsõ örömmel jár.
Ünnepelni jó dolog. De miért tudnak a
gyerekek jobban örülni a karácsonynak,
mint mi, felnõttek?
Mi az, amit mi elveszítettünk, elfelejtettünk?
Felnõttségünk sokszor csak azt jelenti,
hogy cipeljük magunkkal múltunkat, a fájdalmas emlékeket, a csalódást, fáradtak,
gondterheltek, elgyötörtek vagyunk, nem
tudunk szabadulni a hajszától, a
szorongástól, az idegességtõl.
A gyerekek viszont úgy élnek, mint akik
érzik, tudják: van, aki gondoskodik róluk,
aki segít rajtuk, ha bajban vannak. Ezért
tudnak önfeledten a pillanatnak élni.
Karácsony közeledtével talán minden
évben megkérdezzük magunktól: mi a legnagyobb és legtöbb, amit szeretteinknek
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ezen az ünnepen megadhatunk?
Kívánom, hogy közösen éljük át a karácsony elõtti várakozás örömét és az ünnep
igazi tartalmát. Tanuljunk meg együtt
várakozni és ünnepelni. Várakozni és ünnepelni, mert ez a kettõ szorosan összetartozik.
Ünnepeinket gyakran tönkretesszük azzal, hogy nem várjuk ki az idejüket, és így
nem is készítjük elõ igazán azokat. Egyetlen ünnep sem sikerülhet a külsõ és belsõ
készülõdés, a várakozás megelõzõ izgalma
és öröme nélkül. Talán elfelejtettük, hogy
arra figyeljünk, mit jelent a várakozás szépsége és feszültsége, a készülõdés öröme.
Pedig ez éppen annyi örömöt rejt magában,
mint maga az ünnep, sõt enélkül az ünnep is
elveszíti igazi szépségét.
Legyünk meglepetéseket, titkokat sejtõ,
csodát váró, szeretetre fogékony gyermekekké ebben az idõben! Magunk is
örömünket leljük majd benne és
ráébredünk, hogy ez a legtöbb, amit
szeretteinknek megadhatunk.
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum dolgozói és a könyvtárhasználók nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az évben is jó szóval,
biztatással, bármilyen adománnyal segítették munkánkat.
Áldott, szép karácsonyt és boldog új évet
kívánok!
Nagy Eörsné igazgató

MÚLTIDÉZÕ

A Himnuszunk legyõzte az ellenséget
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot leverõ szovjet csapatok és kiszolgálóik
csak nehezen tudták legyõzni a magyar
nemzet ellenállását. Kitörésének egy
hónappal késõbbi idõpontjában, 1956.
november 23-án, 14-15 óra között néma
tüntetésre hívták fel Budapest népét az
Élünk címû illegális lap köré csoportosuló
Értelmiségi Forradalmi Tanács tagjai. A
felhívás szerint erre az egy órára senki ne
menjen ki az utcára, amelyet a másfél milliós város megfogadott, és erre az idõre
Budapest szinte teljesen kihalt. Az emberek újra bíztak, érezték az ország erejét.
A néma tüntetés után - a megszállás egy
hónapos fordulóján -, újabb tüntetési hullám
kezdõdött az egész országban; az úgynevezett
nõtüntetések sorozata, amelynek - Veszprém
megyében - 1956. december 12-én Tapolcán
volt a legtöbb résztvevõje. (Elõtte 6 nappal
már lezajlott a veszprémi nõtüntetés.)
A tapolcai tüntetés történetére az egyik fõ
szervezõ, Simon Éva, az akkor huszonéves
tanító néni a következõképpen emlékezik
vissza:
- December 11-én délután Poór Lászlóné
és Gelencsér Mihályné telefonon hívott fel a
kórházból, hogy Tapolcán is nõtüntetés
készül, és számítanak a segítségemre. A
szervezõk azt kérték, hogy mindenki gyertyát és virágot hozzon magával. Semmi mást.
Vonuljunk a megszállás ellen tüntetni, mint
más városban is tették a leányok és asszonyok. A szervezést a tapolcai könyvesboltban
végeztük. Aki oda bement, annak szóltunk a
tüntetésrõl. A koszorút a kórházban kötötték.
A felvonuló leányok, asszonyok késõ délután
kezdtek gyülekezni, mindegyikük kezében
egy szál gyertya és egy szál virág volt.
Tanítványaimat a délutáni tanítást követõen
hazaengedtem, és szinte késve értem utol a
tüntetõket. Az egész tüntetés alatt a legmeghatóbb volt az a döbbenetes csend, ami
körüllengte a részt vevõ több ezer tapolcai
nõt és az õket kísérõ férfiakat, akiket nem

A 20 éves Simon Éva tanítónõ volt a
36 évvel ezelõtti tapolcai nõtüntetés
egyik szervezõje
engedtek maguk közé, nehogy okot adjanak
a megszállóknak a beavatkozásra. Amikor
elérte a menet a régi rendõrkapitányságot,
félelmetes csörtetés hallatszott a néma csendben. A rendõrkapitányság épületében rejtõzködõ szovjet katonák jöttek elõ, feltûzött
szuronyokkal, és elzárták az utat.
Mikor elkezdtem a Himnuszt énekelni,
együtt énekelt velem minden résztvevõ - idézi
Simon Éva a soha nem feledhetõ pillanatokat.
- A szovjet katonák is megdöbbentek, ha
nem is értették a szöveget, de érezték az
imádság hangulatát, és leeresztették a fegyverüket. Ez volt az a pillanat, amikor a Himnuszunk legyõzte az ellenséget. Magam sem
tudom, hogyan volt annyi erõm és bátorságom, hogy ott, a megszállók fegyverei között
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az égõ gyertyámat a hõsi halottak szobrának a
talapzatára tegyem. A felvonuló társaim követtek. A sok gyertyától szinte lángban állt a
szobor, nappali fényben világított a rengeteg
gyertya.
Közben a repülõtér felõl gumikerekes,
páncélozott jármûvek jöttek, szovjet katonákkal megrakva, akik szintén részt vettek az út
elzárásában.
A tapolcai nõk nemcsak az 1956-os hõsi
halottak elõtt tisztelegtek, hanem az I. és II.
világháborúban elesett szeretteik elõtt is.
Közben egy kislány elszavalta a Talpra magyart, és együtt mondták, hogy „rabok tovább nem leszünk”. Felhangzott a Hiszekegy
is.
„Hiszek egy Istenben // Hiszek egy hazában // Hiszek egy isteni örök igazságban //
Hiszek Magyarország feltámadásában.” Ezt
a Boldogasszony, anyánk címû ének követte,
majd Simon Éva felszólította nõtársait: menjenek a templomba.
- Bementem a sekrestyébe, és kértem a
papjainkat, hogy oldozzanak fel bûneinktõl
mindnyájunkat- folytatja. - György Lajos
apátplébános elõ is jött teljes papi ornátusban
és feloldozta a tüntetésben részt vevõ tapolcaiakat és megáldotta õket. Közben felmentem az orgonához, ahol Kovács László társammal együtt újból elénekeltük a Boldogasszony, anyánk címû énekünket. Éjszaka
lett, mire hazaértünk.
- Késõbb a megszállók kiszolgálói az egész
tüntetés szervezését reám hárították, éreztem,
hogy megfagy körülöttem a levegõ. Januárban felkeresett Gucsi István õrnagy, a helyi
karhatalmi század parancsnoka, aki október
26-án, a Veszprém megyei pártbizottság megbízásából állt a forradalom „mellé”, ennek
ellenére késõbb a börtönbe került (2 évre elítélték); õ értesített, hogy nehézségeim lesznek és hagyjam el a hazámat, de fõleg ne
tartózkodjak otthon. Éjszakánként nem is
aludtam otthon, a családok szinte kézrõl kézre adtak, úgy vigyáztak reám: Barcza Tibor-

Utazás Melbourne-be 1956-2006 I. rész

Dr. Hillinger János
(*Budapest, 1912. december 20. - Budapest, 1989. április 17.)
1951-ben családjával együtt költözött Tapolcára, ahol kórházi
tüdõosztály vezetõ fõorvosaként dolgozott. 1956. október 26-án alakult
meg Tapolcán a Forradalmi Tanács, melynek elnökévé választotta a
közakarat. Intézkedéseinek következtében három hónapra elõre biztosított volt Tapolca és a kórház élelmiszere, tüzelõje és egyéb szükséglete.
A kórház gazdasági vezetõjének többször éjszaka is ki kellett nyitni a raktárt, hogy a szállítmányt
betárolhassák és a továbbutazó szállítókat étkeztethessék. Hobok Dávid gépkocsivezetõ és
Mohos Anna laboráns Bécsbõl szállított gyógyszert és kötszert a Vöröskereszt közremûködésével. A kórházbarlangot kitisztíttatta, hogy szükség esetén elsõsegélyhelyként használható legyen.
A pártszékházat kiutalta egy hétgyermekes családnak. 1956. november 4-e után állásából
elbocsátották, majd letartóztatták. Pár hét után szabadon engedték, majd kitiltották Tapolcáról.
A Gyõri Katonai Bíróság Külön Tanácsa az 1958. április 23-én kelt B. II. 68/1958. sz. ítéletével
a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel bûntette
miatt 4 évi börtönre, fõhadnagyi rendfokozatából lefokozva 5 évi közügyektõl eltiltásra és vagyona 1/ 2 részének elkobzására ítélte Hillinger Jánost. 1957. november 9-tõl 1959. november 8ig volt börtönben. A vagyonelkobzást végrehajtották. Két év eltelte után amnesztiával szabadult.
1991-ben a Magyar Köztársaság Elnökétõl posztumusz megkapta az 1956-os emlékérmet és
emléklapot.
/Forrás: Reindl Erzsébet/

Évfordulók
1946. december 14.
60 éve
A Képviselõ-testület elhatározza a Tavasbarlangnak a látogatók elõtti megnyitását, és a
belépõdíjat 1 Ft-ban, iskolás csoportoknak 50
fillérben állapítja meg. A bevétel 20 százaléka a barlang kezelõjét illeti meg.
1906. december 20.
100 éve
Ezen a napon gyulladtak ki a villanylámpák
elõször Tapolcán.
1931. december 23.
75 éve
Meghalt Dr. Deák Jenõ, aki a tapolcai kórház

fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeket.
1896. december 25.
110 éve
„Hozzuk haza Batsányi hamvait!” címmel
Lasz Samu fõreáltanodai tanár nyílt levelet
intéz Tapolca város „hazafias közönségéhez”.
1821. december 31.
185 éve
E napon született Miltényi József ügyvéd,
1848-as huszárkapitány. Sírja a tapolcai
temetõben található.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

nééknál, Újváriéknál, Starcsevics lmrééknél
aludtam és még sok más családnál. Csodálatosak voltak az emberek. Amikor zörgettek
az ajtón elöl, volt úgy, hogy az ablakon menekítettek ki, sokszor a kukoricaszárkupacban éjszakáztam vagy a szántóföldeken.
- Miután a lakásomon éjszaka nem sikerült
letartóztatniuk, tanítási idõ alatt az osztályból
vitt el Rácz százados. Karsics nevezetû
nyomozó - az orosz városparancsnok és fegyveres oroszok jelenlétében - hallgatott ki. Az
orosz városparancsnok megkérdezte: miért
viselek kokárdát? Nagyon elcsodálkozott,
amit tört németséggel mondtam, hogy ez nekünk a szabadságunkat jelenti. Akkor mindenre el voltam szánva, s ha bántottak volna,
ott volt a penge nálam és felvágom az
ereimet.
- A kihallgatóimat többször telefonhoz
hívatták, s mint késõbb megtudtam; a vasútról telefonáltak, hogy a vasutasok sztrájkolni
fognak - hidegre teszik a mozdonyokat; ha
engem nem engednek szabadon. Poronyi
Istvánné is aláírást gyûjtött érdekemben és
kiszabadításomért újabb tüntetés szervezésébe kezdtek volna. Este szabadon engedtek.
A bujkálásom alatt tüdõgyulladást kaptam, és
ágyban fekvõ betegként ért az 1957. május
elseje elõtti letartóztatási hullám. Értem
Hegedûs János honvédtiszt jött, mint
karhatalmista, aki megnézte a hõmérõt, és
amikor látta a magas lázamat, felelõsséget
vállalt értem, mondván: nem szököm meg.
Ezt a cselekedetét ma sem szabad elfelejteni.
Ugyancsak minden tiszteletet megérdemel
Koncz József iskolaigazgató-helyettes, valamint a sok-sok segítõm.
- A betegségem majd két évig tartott. Egész
pályafutásom alatt éreztem az 1956-os
tevékenységemért a megtorlást, ami a továbbtanulásomat is megakadályozta - fejezte be
visszaemlékezéseit a tapolcaiak Éva tanító
nénije.
Mészáros Gyula
/Az írás a Veszprém Megyei Új Hírekben
jelent meg 1992. december. 12-én./

Az 1956. évi olimpiai játékok ötven éves
jubileumára 19 országból érkeztek vendégek - többségük az olimpiai játékokon
is résztvevõ sportoló - az ausztrál városba.
A 64 fõs magyar küldöttséget Zsivótzky
Gyula olimpiai bajnok vezette, akinek
edzéseit annak idején Csermák József
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irányította. Mivel a '56-os kiutazó magyar
csapat egyik szakértõje voltam, egyetlen,
életben maradottként, én is meghívást kaptam a nagy utazásra. De hogyan kerültem
ötven évvel ezelõtt a kiutazó csapatba?
Szinte automatikusan, hivatalból. Már az
'52-es Helsinkiben rendezetett játékokra is
elkísértem a magyar csapatot, az olimpiások szakvezetõjeként, az olimpiai felkészülés szakmai irányítójaként.
Göröngyös úton haladtunk az ötödik
kontinens felé. Nem jöttek a bérelt francia
repülõgépek. Október 26-án kellett volna
leszállniuk Ferihegyen. Azt kérte a francia
légitársaság, hogy a csapat Prágából
induljon Melbourne-be.
Autóbuszokon Budaörsre mentünk, hogy
vonattal utazzunk a csehszlovák fõvárosba.
Budaörsön már nem volt induló szerelvény
a vasutas sztrájk miatt. A sofõrök elvittek
bennünket (160 fõt) Komáromba, ahonnan
Pozsony felé vonattal mentünk. Prága elõtt
150 kilométerrel megállt a szerelvényünk.
Egy edzõtáborba helyezkedtünk el.
Politikai kockázati tényezõ volt akkor a
magyar csapat. A tárgyalásokon világossá
vált, hogy a gépek addig nem jönnek, amíg
a 150 ezer dollár elõleget át nem utalja a
magyar fél a francia félnek.
/folyt. köv./
Dr. Nádori László
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Mert vannak még csodák
Évek óta csodálattal és tisztelettel
figyelem õket, ahogy a fagyos, decemberi
napokon, advent idején a hajnali
rorátékon ministrálnak. Az eltelt évek
alatt a kisfiúkból legények, a kislányból
komoly nagylány cseperedett, ennek
ellenére õk 3-an ebben az évben is minden
reggel ott vannak a szentmiséken. Egyre
kíváncsibbá tett, hogy kik õk? Ezért
beszélgettem velük.
A Szabó-család gyermekei: Klára, 13,
Csaba 12, Gergõ pedig 9 éves. Mindhárman
a Bárdos L. Általános Iskola kitûnõ tanulói.
A nagyobbak zongoráznak, Gergõ hegedülni tanul és az iskolai kórus tagjai.
Egyéniségük különbözõ, de tekintetük
egyformán õszinte, csillogó és örömteli
melegséget sugároz. Jó a közelükben
lennem, azonnal ezt érzem. Klára hobbija az
olvasás, a lovaglás és a nyelvtanulás. Csaba
kedvenc tantárgya a matematika és a
számítástechnika. Hobbija a sport, a focit és
a kézilabdát szereti. Gergõ is a matematikát
szereti, azt mondja, õ tervezõ lesz. Õ a
leghuncutabb. Örömmel hallottam, hogy a
sport mindhármuk életének fontos része.
Klára is szeret mozogni, az olasz focit kedveli. Henry és Ronaldinho rajongó. Csaba

Ezek a mai fiatalok…
Évrõl-évre adományokat gyûjtök a
kárpátaljai rászoruló családok számára. Október-novemberben ruhát,
lábbelit vittem több alkalommal - a
közelgõ télre való tekintettel. A cipekedésben tanítványaim segítettek. Karácsony elõtt pénzadományokat gyûjtöttem diákjaink körében is. Ezzel szeretném ránevelni õket a segítõ szeretetre, önzetlenségre.
Az õ 10-20 forintjukból szép összeg
gyûlt össze. Jólelkû felnõttek is csatlakoztak az adakozókhoz. December 11én már eljutott az adomány Kárpátaljára.
Ott az iskolák igazgatói osztják el a rászorulók között.
Köszönet mindenkinek!
G. Dr. Takáts Gizella
„Gizi néni”

Mozis hírek
„A Moziban a december a gyermekeké”
felhívással hirdettük meg rajzpályázatunkat, amelyre december 18-ig
vártuk az alkotásokat. A rajzpályázat
témája: Kedvenc rajzfilmhõs volt, mivel
a moziban ebben a hónapban négy
rajzfilmmel kedveskedünk a gyermekeknek.
Az eredményhirdetésre december 20án került sor. A nyertesek: I. helyezett:
Illés Zsófia, 8 éves, Bárdos Lajos
Általános Iskola. II. helyezett: Karácsony
Eszter, 8 éves, Bárdos Lajos Általános
Iskola. III. helyzett: Novák Lili, 7 éves,
Kazinczy Ferenc Általános Iskola.
Különdíjasok: Hatvani Rebeka, 9 éves,
különleges ragasztott technikát használt,
Bárdos Lajos Általános Iskola. Ravasz
Dániel, 9 éves, Bárdos Lajos Általános
Iskola.
December 24-én 15 órai kezdettel
karácsonyi ünnepi vetítést tartunk, amíg a
Jézuska otthon megérkezik, várjuk a
szülõket és a gyermekeket a Vadkaland
címû mesefilmre.
OZ
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Fotó: Szabó

A sport mindhármuk életének fontos része
focizik, õ is az olaszoknak drukkol, és Totti mondják, övék a világ legjobb nagyija.
a kedvenc játékosa.
Szigorú de igazságos, rendre, fegyelemre
Különbözõ szakkörökre járnak, mindhár- szoktatja õket, tanul velük, ha szükséges,
man hittanosok. Hitük tiszta, reményteli. vigyáz rájuk, neki van a legjobb fõztje és
Nagy állatbarátok. Lovak, kutyák, macskák, mindent meg lehet beszélni vele.
õk a favoritok. A család legújabb szerHogy mit jelent számukra az adventi
zeménye a 6 hónapos „Pamacs” cica. Azt idõszak? Csaba fogalmazta meg: lelki

készülõdést a karácsonyra, szeretetben élni
és lemondást 1 óra alvásról. De ez nem
áldozat a részükrõl. Jól bírják a korai
felkelést, és elõnye is van, hiszen hazaérve
több idejük marad az iskolába indulásra.
Hétvégéken pihennek, játszanak, olvasnak és egy kicsit többet maradnak az ágyban.
Már készülnek a karácsonyra. Esti beszélgetéseik is errõl szólnak. Zsebpénzükbõl
apró ajándékokat vásárolnak, de fontosabb
számukra az, amit saját kezûleg készítenek.
A nagyival hatan karácsonyoznak,
közösen zenélnek, játszanak, énekelnek.
Szüleikrõl a legnagyobb szeretettel
beszélnek, akiknek mindent köszönhetnek.
Bizalmasak, megértõek, ha kell szigorúak,
de így van ez rendjén.
Természetesen õk is nagyon büszkén
mesélnek róluk. Elégedettek velük, és ha
lehet, mindenkinek ilyen gyerekeket kívánnak.
Vidáman, mosolyogva, barátsággal búcsúzunk. Õk mennek az iskolába és az új
világ felé, én pedig hazafelé ballagva arra
gondolok, hogy az Istenbe vetett hit
csodákra képes. Mert vannak még
CSODÁK!
K. Lelkes Katalin

Megtanultunk az élet legapróbb dolgainak is örülni
Tapolca, Egry József u. 56. Itt lakik a
Budai-család. Tibor- az édesapa, Eta- az
édesanya és három gyermekük. Péter /29/,
Szabina /16/ és Norbert /10/. Egy átlagos,
ideális magyar család- mondhatnánk.
Valamiért azonban mégis mások, mint a
többiek. Róluk szól a következõ történet.
- Három gyermekük van. Közülük a két fiú
sérült, a leány egészséges.
- Igen. Legidõsebb gyermekünk ugyan
egészségesen született, de egy gyermekkori
betegség szövõdményeként - sajnos nagyothalló lett. Szabinával szerencsére
semmi probléma, ellenben Norbert-világrajötte óta egyike a Down- kórban szenvedõ
gyermekeknek.
- Mit éreztek, mikor közölték a hírt?
- Szerintem egyetlen szülõ sem tud erre
lélektanilag felkészülni. Nagyon nehéz,
olykor kilátástalan heteket és hónapokat
éltünk át az Öcsike születését követõ kezdeti
szakaszban. Férjem jobban kontrollálta
érzelmeit, az én esetemben kb. 3 évnek kellett eltelni, mire elfogadtam, és kezelni
tudtam a kialakult helyzetet. Annak ellenére,
hogy Péter fiamon keresztül már volt
„gyakorlatunk” a sérült gyermekek másfajta
nevelési módszereit illetõen. Ezen a lelki
traumán azonban felül kellett emelkednünk,
mert Norbert sokkal több törõdést és
szeretetet igényelt, mint ép társai.
- Ebbe a kialakult élethelyzetbe beletörõdik
egy szülõ, együtt él vele, vagy a kettõ
ötvözete?
- Az utóbbi. Életünkben komoly próbatételt
jelentett Öcsike érkezése, nem átlagos
napokat éltünk meg. Elfogadtuk, hogy ebbõl
a betegségbõl számára nincs kiút. A ránk
háruló feladatokban osztozunk férjemmel,
ebben õ szerencsére ragyogó partner. Együtt
sírunk és együtt nevetünk- ha van miért.
Szabina lányunk igazi pótanyuka, az õ
szerepvállalása testvére felügyelete terén
óriási segítség nekünk. Elengedhetetlen a
gyermek számára, hogy érezze a családi
fészek melegét, a biztonságos hátteret,
hiszen õ sokkal érzékenyebben éli meg a
napi történéseket.
- Norbert egy igazi örökmozgó…, de nincs
mindig így!
- Valóban nagy a mozgásigénye,

betegségébõl kifolyólag pedig szinte
lehetetlen fegyelmezni, mert ezáltal ellentétes reakciót váltunk ki belõle. Minden
egyes mozdulatára figyelni kell, így aztán 24
órás felügyeletet igényel. Ráadásul az õ
esetében a Down- kórhoz sok esetben társuló
szívprobléma súlyosabb fázisáról van szó.
Amikor jól van- nincs baj. Azonban nagyon
sokszor hajnalban arra ébredünk, hogy a
gyerek fullad, légzési elégtelenség lép fel
nála…s, csak néz ránk az ártatlan szemeivel
nézi aggódó, ijedt tekintetünket. Sajnos, át
kellett élnünk az egyszerû náthán át, a többszöri tüdõgyulladáson keresztül az egy hétig
tartó eszméletvesztésig mindent.
Kezdetben nehezebben kezeltük ezt a szülõ
számára oly szívszorító helyzetet, mára

- Karácsony. Hogyan dolgozza fel, mit jelent
Norbertnek a szeretet ünnepe?
- Õ is nagy izgalommal készül rá, de nemcsak a karácsonyra, hanem minden ünnepre.
Kívül-belül feldíszítjük a lakást. Öcsike
kitörõ örömmel fogadta például, mikor a
közelmúltban feltettük a futófényt.
- Apucikám! Apucikám! Úgy örülök neki!
Köszönöm!- kiáltotta és férjem nyakába
ugrott. Örül a legkisebb ajándéknak is, de az
igazi öröm számára, ha együtt láthatja szüleit
és testvéreit. Mintha érezné, hogy õ a család
szeretet- mágnese. Kell ennél nagyobb öröm,
mint gyermekünk õszinte mosolya és az a
csodálatos karácsonyi ajándék, hogy
kisfiúnk így, 10 esztendõsen is köztünk van
még… ez többet ér Dáriusz minden kin-

Fotó: Dancs

Elengedhetetlen a gyermek számára, hogy érezze a családi fészek melegét, a
biztonságos hátteret
azonban a prevencióra (megelõzésre) csénél.
próbáljuk fektetni a fõ hangsúlyt.
- Úgy fogalmazott nemrégiben, hogy nem
- Merõben más nevelési módszert igényelnek véletlenül születnek ezek a sérült gyerekek!
ezek a sérült gyermekek.
- Valóban! Földi életük során küldetést tel- Ez így van. Keményen meg kell vívnunk jesítenek. A bensõjükbõl, lelkük legmélyérõl
Öcsikével a napi harcunkat- de csakis az õ fakadó igaz és õszinte szeretetükkel, gyerérdekében. Férjemmel közösen, egy cél meki esendõségükkel és ártatlanságukkal
vezérel bennünket- kisfiúnk életének azért küldte közénk õket a Mindenható, hogy
hátralévõ napjait, amennyire tõlünk telik, megtisztítsák a gyûlölettõl, gonoszságtól és
meghosszabbítani. Békességben, szeretetben egyéb gyarlóságoktól az emberiséget, és
és boldogságban tölteni el a közös órákat, rádöbbentsenek bennünk- ép embereket isnapokat és hónapokat. Megtanultunk az élet az élet igazi értelmére!
legapróbb dolgainak is örülni.
Dancs István

Új Tapolcai Újság

VÁLLALKOZÓI PORTRÉK

Az elmúlt éveket a folyamatos fejlesztés jellemezte
- A piaci kényszer és a belsõ igény is arra
késztet bennünket, hogy elébe menjünk a
kihívásoknak, és az új utak keresése mellett még nagyobb hangsúlyt fektessünk a
megbízható, minõségi munkára - mondta a
vele készített riportban Kölcsey Norbert, a
Kölcsey Nyomda Kft. tulajdonosa.
- A kormány megszorító intézkedéseinek
hatása a nyomdaipart sem kerülte el. A vállalkozókat sújtó egyre nagyobb adó- és
járulékterhek többeket arra kényszeríttettek és
kényszerítenek ma is, hogy megszüntessék
tevékenységüket, bezárják a nyomdájukat,
eladják a gépeket. Ezek viszont a családjuk
életminõségének a romlásához vezetnek. Az
állva maradottakat pedig a piaci verseny arra
készteti, hogy elõre menekülve fejlesszenek.
Ezt tesszük mi is.
Az elmúlt éveket a folyamatos technológiai
fejlesztés, a munkafolyamatok korszerûsítése
jellemezte. Egy velem készített riport során
már elmondtam, hogy cégünk a csúcstechnikának tartott Heidelberg márkájú Primasetter B2-es levilágító, a Printmaster B2-es
nyomdagép, a Stahlfolder B2-es hajtógatógép, a Polar vágógép és a Linoscan A3-as
szkenner megvásárlásával további lendületet
adott a tevékenységünknek, amelyet folyamatos piacépítéssel kötünk össze, bõvítve
ezzel az ügyfélkörünket is.
Tudjuk, hogy a vevõink sikere azon is
múlik, hogy milyen szépek és esztétikusak a
nyomtatványaik, a könyveik, a prospektusaik,
mivel ezek minõsége sokat ronthat, vagy
javíthat a partnereik szemében. Ezért tûztük ki
magunk elé célként, hogy a jó minõség és a
rugalmas árak mellett komplex szolgáltatási
csomagot kínáljunk a megrendelõinknek. Ez
azt is jelenti, hogy az arculattervezéstõl, a
céget bemutató kiadványokig, a logo elkészítéséig, a céges levélpapíron, az üdvözlõ
lapokon, a reklámanyagokon, kártyanap-

tárokon keresztül minden belefér ebbe, azaz a
gondolat megszületésétõl kezdve akár a
helyszínre szállításig is, garantált minõségben, rövid határidõvel vállaljuk el a munkát.
Természetesen azoknak az ügyfeleknek is
készségesen állunk a rendelkezésére, akik
„csak” 60 darabos névjegykártyát, néhány
oldalas szórólapot, fénymásolást, levelezõlapvagy bélyegzõkészítést rendelnek meg
nálunk.
Nemrég elindított szolgáltatásunk, hogy a
könyvkészítést az elsõ folyamattól - tervezés,
szerkesztés, tipográfia - is elvállaljuk. A kötést
a megrendelõ igénye szerint kiváló minõségû
ragasztókötésben, vagy akár cérnafûzött kivitelben is elkészítjük. A levilágító gépünkkel
nemcsak a 4 színes nyomásba tudjuk a csúcsminõséget teljesíteni, de az egyszínû kiadványainkat is ezzel az eljárással készítjük el.
A kiadványok egyedi megjelenéséhez speciális eljárásokkal (stancolás, fóliázás, riccelés
stb.) járulunk hozzá.
Az ingyenes, saját hirdetési újságunk a
Tapolcai Hírözön - vagy közkedvelt nevén a
Zöldújság - több éve áll a lakosság szolgálatában. A visszajelzések és a tapasztalatok
szerint is nagyon hatékony és közkedvelt úgy
a hirdetést kínáló, mint az érdeklõdõk között.
A Tapolca és Sümeg térségben megjelenõ
kiadványunk mellett nemrég egy mûnyomóra
készülõ, színes újságot is útjára indítottunk.
Üzleti partnereink megelégedésének, az
általuk vitt jó hírünknek és a már több éve
kialakult kapcsolatrendszerünknek is köszönhetõ, hogy cégünk terjeszkedni kezdett.
Nemrég nyitottuk meg a pápai irodánkat, tárgyalásokat folytatunk egy Erdélyben létesítendõ nyomdáról is. Szabó G. Lászlónak, a
Londonban élõ üzletembernek a tervek szerint
egy olyan magyar nyelvû hirdetési újságot
fogunk készíteni, amelyet azoknak a kint élõ
magyaroknak kíván eljuttatni, akik Magyar-

országról több üzleti információt szeretnének
szerezni, vállalkozókkal, cégekkel kapcsolatot létesíteni, és érdeklõdnek a hazai programok, rendezvények és akár fapados repülõgépjáratok iránt is.
A gépparkok fejlesztése, az új berendezések kezelése egyre nagyobb szakértelmet

sok közötti lánctartozás, a hosszú fizetési
határidõk bennünket is sújtanak. Arra büszke
vagyok, hogy a Kölcsey Nyomda Kft-nek
nincs tartozása és a számláinkat is idejében
kifizetjük. De azt nem szeretem, hogy ügyfeleinknek egy bizonyos rétege nem tud, vagy
nem akar idõben fizetni az elvégzett mun-

Fotó: N. Horváth

A levilágítógép munkába állításával tovább javult a minõség és nõtt a termelékenység is
kíván. Ezért is szerepel a terveink között egy
olyan szakembergárda kiépítése, amely különbözõ továbbképzéseken venne részt, akár a
nyomdai munkálatok, akár a könyvkötészet
területén.
A gépeink folyamatos munkával, két
mûszakban dolgoznak, ezzel is biztosítva a
rövid határidõt és a minõségi munkát. A technikai fejlesztéssel bekövetkezett hatékonyság
jótékony következménye, hogy úgy tudjuk az
árainkat csökkenteni, hogy az nem megy a
minõség rovására.
A hazai piac árérzékenysége a vállalkozá-

káért. Ezért is gondolom, hogy a nyomdásztársadalomnak össze kellene fognia a rosszul
fizetõk ellen, mert egyáltalán nem mindegy,
hogy a jól és idõben elvégzett munkánk
ellenértékére meddig kell várnunk.
Mint már mondtam, a gyors, megbízható,
jó árfekvésû, kiváló minõségû munkánknak
köszönhetõen egyre bõvül az ügyfélkörünk,
ez pedig újabb és újabb fejlesztésekre ösztönöz bennünket.
A meglévõ és a leendõ partnereinknek ezúton
is kívánok békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag újévet. (x)

A jó szolgáltatás titka: kitartás, szakmai felkészültség, megbízhatóság
Talán nincs is olyan család Tapolcán, amelynél már legalább egyszer ne járt volna Vetsey
Károly háztartási gépszerelõ, hogy megjavítsa az elromlott gépet.
- Hány éve van a szakmában?
- A város és környéke háztartásában fellelhetõ
gépek javítása, szervizelése a szolgáltatásunk
alapja, azaz a villanyvasalótól kezdve a
kávéfõzõn keresztül a mosogató- és hûtõgépekig mindent javítunk. Valójában amikor én
41 évvel ezelõtt kezdtem, még nem is létezett a
háztartási gépszerelõ szakma. A '70-es évek
elején indult meg a technikának az a hatalmas
fejlõdése, ami ma is tart. Évente jártam továbbképzésekre, így sajátítottam el a szakmát.
- Mikor lett magánvállalkozó?
- Kezdetben szövetkezeti szinten dolgoztunk.
A rendszerváltozás azonban rákényszerített
bennünket arra. hogy önálló vállalkozásba
kezdjünk. Ennek már 16 éve. Nem bántam
meg, sõt véleményem szerint már a kezdetektõl így kellett volna tevékenykednünk, mert
ezzel minõségibb, emberibb szolgáltatást
tudtunk volna már akkor garantálni.
- A javításhoz, a készülékek tárolásához, az
ügyfélfogadáshoz helyiségre van szükség. Hol
és hogyan kezdte el az önállóságot?
- Kezdetben eléggé nehéz körülmények között,
a garázsunkban dolgoztunk, majd megvásároltunk a Juhász Gyula utca 16-ban egy kis családi házat. Ezt néhány éven belül úgy alakítottuk
át, hogy most már minden igényt kielégít, szolgáltatóbázist hoztunk itt létre. A cégünk neve:
Vetsey Klímatechnikai Kft. lett.
- Bátran állíthatom, hogy az Ön által kínált
szolgáltatás, a Vetsey-név évtizedek óta a minõség garanciája. Mi a titok?
- Elõször is kell egy kitartás, egy szakmai felkészültség, egy emberi mentalitás. De ez még
nem elegendõ. A jó szakember alapismérvének
kell lennie a megbízhatóságnak, a hitelességnek, mert csak akkor marad meg a
megelõlegezett bizalom és csak akkor jön újra
hozzánk a megrendelõ. Ezzel a bizalommal

nem szabad visszaélni. Ha jól és lelkiismeretesen végzem a munkám, akkor az nekem is
örömet szerez, nemcsak annak, akinek a szolgáltatásainkra szüksége van. A jól végzett
munka aztán az erkölcsi haszon mellé a gaz-

dolgozik. Még általános iskolás volt, amikor
már jött velem: tartotta a szerszámot, kézre
adta, késõbb pedig már kisebb munkákat is el
tudott végezni, a sikerélmény pedig tovább
ösztönözte. Hagytam, hogy sok mindenre õ

Fotó: N. Horváth

Klímaberendezések forgalmazását, szervizelését és a lakások hõszivattyús fûtési
rendszerének tervezését is vállalják Vetsey Károlyék
daságit is meghozza, de hangsúlyozom: a szolgáltatásban a segítõ-készség, a hivatástudat, a
megfelelõ tisztesség az elsõdleges.
- Tehát ha a nyári melegben valakinek tönkremegy a hûtõje, akkor számíthat arra, hogy
Önök szinte azonnal megjavítják?
- Ez így van. Szinte azonnal kimegyünk, de
maximum 24 óra a vállalási idõnk. A szlogenünk is az, hogy nem szabad összevárni a munkát, mert az összecsap a fejünk felett és az
zavarokat okozhat a rendszerben.
- Szerencsésnek tudhatja magát, mivel Önnel
együtt dolgozik a fia is. A vállalkozások jelentõs része - sajnos - csak egy generációs.
- Valóban nagy öröm, hogy a fiam is a Kft-ben

jöjjön rá, így is alaposabb lett a tudása. Ma már
a különbözõ szakmai továbbképzések segítségével, a legmagasabb szintre is eljutott.
Sokszor már én kérdezem meg Tõle, hogy
hogyan is kell ennek vagy annak a gépnek a
javítását elkezdeni. Büszke vagyok Rá. A sikeres együttmûködésünk eredményének és
annak, hogy a feleségem is a vállalkozásban
dolgozik már, tudom be, hogy újabb
lehetõségek irányába mozdultunk el. Olyan
berendezéseket kezdtünk el forgalmazni, amelyeknek a minõsége garanciája a hosszabb élettartamnak is. Felvettük a kapcsolatot a MAYTAG elnevezésû amerikai céggel, amely ipari
és háztartási mosó- és mosogatógépeket forgal-
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maz. Ma már ezeket telepítjük és szervizeljük.
A másik „sikertörténetünk” a Miele gépek forgalmazása. Ezt a gépet egy német családi vállalkozás gyártja, igaz, hogy drágább valamivel,
mint a reklámokban meghirdetett, de az élettartama, a minõsége sokkal jobb. ez egy 20-25
évig életképes generációs mosógép, míg a
másikból 4-5 is „elfogy” ennyi idõ alatt.
- Mikor beléptem az üzletbe, kellemes meleg
fogadott. Ön azt mondta, hogy klímával fûtenek
és jelenleg ez a legolcsóbb energiahordozó.
- Ez valóban így van, bár még eléggé új, de
mindenképpen érdemes ebbe az irányba
tájékozódnia. A klímaberendezések hõszivatytyús berendezések, kombinált készülékek, azaz
nemcsak hûtésre, hanem fûtésre is alkalmasak
- egy kül-téri és egy beltéri egységbõl állnak -,
automatizált programvezérlésûek. A fûtésrendszer tervezésénél számításokat kell végezni,
hogy mi éri meg jobban. A válasz a dráguló gáz
és egyéb energiahordozók mellett talán már ma
nem is kérdéses. Ezek már jobb hatásfokkal
dolgoznak, az egész lakás fûtésére alkalmasak.
Már vannak olyan inverteres hõszivattyús
berendezések is, amelyek mínusz 20 fokig
tudnak fûteni, tehát az év minden szakában
használhatóak.
- A beszélgetésünk során kiderült, hogy valójában családi a vállalkozás, azaz közös a munkahely, de mondhatnám azt is, hogy haza sem kell
vinni a problémákat, helyben meg lehet oldani
mindent, így bizonyára jut idõ arra is, hogy
valamilyen hobbinak éljen. Van ilyen?
- A feleségem és a gyermekeim - lányom-fiam
- bíztatására festeni kezdtem. Az édesapám is
tehetséges festõ lehetett volna, ha a háború nem
szól közbe. Bizonyára tõle örököltem az
adottságomat. Mielõtt azonban ecsetet vettem a
kezembe, a mûvészettörténeti szakkönyveket
bújtam. Ma már sok festményem van, a
legfõbb kritikusaim a gyerekeim, a feleségem
és a jó barátaim. Õk - látva a képeimet - arra
bíztatnak, hogy rendezzek kiállítást. Talán még
annak is eljön az ideje.
(x)
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Gondoljunk az egyedülállókra, elhagyatottakra is…

Fotó: Dancs

Batsányi János Általános Iskola tanulói Legeza Magdolna vezetésével karácsonyi énekekkel és betlehemes szerepjátékkal emlékeztek a Kisded-Jézus
közelgõ születésére

Közös lelki felkészülés Szent Erzsébet fényében
Tradicionális jelleggel rendezték meg idén is
a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában - december 2-án - az Adventi Lelkinapot a Veszprémi Fõegyházmegye Családpasztorációs Irodája, valamint a
helyi családos közösség szervezésében.
A lelki felkészülésre ezúttal is szép számmal
érkeztek szülõk és gyermekek egyaránt. Ezt
követõen a gyermekek külön terembe vonultak,
ahol Sötét Csilla beszélgetett a legifjabbakkal
Szent Erzsébetrõl, utána ügyességi játékokra
került sor. Afelnõttek az MKPK Körlevelét dolgozták fel, amelyet szintén Szent Erzsébet

születésének 800. évfordulója alkalmából adtak
ki. Szó esett - a hit és derû Erzsébet és a saját
életünkben, társunk erõsítése és a missziós
lelkület megvalósítása a ma hétköznapjaibantémákról is.
A lelkinap igazi családi programmal folytatódott. Karácsonyi díszek, ajándékok és
szebbnél- szebb adventi koszorúk készültek az
ügyes és szorgos kezek által, melyeket Csere
Sándor kanonok atya áldott meg.
Az imádságos lelkületben tartott rendezvényt
az elsõ ünnepi gyertya meggyújtása zárta.
Dancs István

Egy, az életmentõk közül

Idén is zsúfolásig megtelt a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ nagyterme, ahol a
nyugdíjasok hagyományos karácsonyi
ünnepségére került sor december 19-én.
A tartalmas rendezvényt Siposné Dr. Kiss
Gizella, a Tapolca és Térségi Nyugdíjas
Egyesület elnöke nyitotta meg.
A karácsonyi ünnepkör népszokásainak
méltó felelevenítõi, ápolói és továbbvivõi a
Monostorapáti Nyugdíjas Klub tagjai. A
„bölcsõcske” már fél évszázados múltra
tekint vissza a településen. Szentestén õk
nyitják meg minden esztendõben a karácsony lélekemelõ hangulatát - házról-házra
járva. Egy, a szeretet ünnepérõl szóló
szavalatot követõen ezt a hagyományt
elevenítették fel a monostorapáti nyugdíjasok.
A mûsort a fellépõk és a közönség közös
éneke - Mennybõl az angyal - zárta, végül
Siposné Dr. Kiss Gizella mondott köszönetet
mindazoknak, akiknek a segítsége nélkül
nem valósulhatott volna meg a rendezvény.
Zárszavában azt kérte, hogy gondoljunk
az egyedülállókra, elhagyatottakra is, ha
személyesen nem is, de lélekben velük
együtt ünnepeljünk, velük együtt várjuk a
kis Jézus érkezését.
Dancs István

Fotó: N. Horváth

Török Ferenc a csendes segítõk egyike.
Már hetvenszer adott vért. Áldozatvállalásért a Véradók Napja alkalmából Õt
is köszöntötték a Vöröskereszt vezetõi.
- 1972-ben Halimbán dolgoztam a
bányánál - mondja szerényen -. Ott és akkor
volt az elsõ véradásom. Az utolsó pedig
2006 októberében a rendezvénycsarnokban.
A taliándörögdi édesanyám példája is hozzájárult ahhoz, hogy véradó lettem. Sajnos,
a családomban nincs, aki tovább vigye ezt.
Próbáltam már meggyõzni a mai fiatalokat
is, de õk nem voltak kitartóak. Volt olyan,
aki el sem jött a hívó szóra, míg egy másik
egyszer adott vért, és aztán többet nem.
Amíg az egészségi állapotom engedi és nem
töltöm be a 65. évemet, rám lehet számítani.
Rajtam nem fog múlni, hogy elérem-e a
100. véradást.
NHE

Olvasói levél
Tisztelt Szerkesztõség!
Szeretném figyelmükbe ajánlani férjem
„Téli Malomtó”-ról írt versét. Csak amatõr
szinten, nyugdíjas óriáiban, kedv-telésbõl

írogat alkalmi ihletésû verseket. Ha elfogadható, kérem közöljék az Új Tapolcai
Újságban, biztos meglepetést és nagy
örömet jelentene számára.
Köszönettel: Tóthné Tapolcáról

Téli Malomtó

Fotó: Dancs

A bensõséges, családias hangulatú programot közös éneklés nyitotta, Horváth
Nikoletta vezetésével

Lengeti ruhátlan ágait a téli erdõ,
Hinti ezüstös hóporát a hideg szellõ.
Szunnyad a bokor, a hó belepte,
Fehér fátylat terít reá a tó lehelete.
Dermedten lóg a szomorúfûz ága,
Csillogó ezüstpor most a téli virága.

Esti fényben táncot járnak a sok-színû habok,
Színes halak koszorúzzák - kicsik és nagyok.
Óriás meleg párát lehel a tó a Város fölé,
Fehér glóriát fon a Templomdomb köré.
Fázós vadkacsák is lassan pihenni térnek,
Emberfiától még egy kis eleséget kérnek.

A tavirózsa is mélyen alussza álmát,
A tó selymes vizére vetette meg ágyát.
A malomkerék sem mozdul - az öreg remete,
Régen volt munkája - unalmas az élete.
Leomló vízfüggöny szélén gyöngyözik a moha,
Ezüstös jégvirágok telepedtek most oda.

Most bezzeg boldog, a fényes, fekete tollú kánya!
A tél huncut, víg károgó boszorkánya!
Vidám keringõt jár a fagyos levegõben,
Havat, hideget szeretne egész esztendõben!
Mit neki virágillat, nyár, meleg!
Télen vidám a károgó varjúsereg!
T.R. 2006.

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Sulyok Ferenc

A hónap kérdése:
Ön hogyan készül
a karácsonyi ünnepekre?
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Resch Írisz

Lenorics László

Szoboszlai Szintia

- Már elkészítettem a hozzátartozóimnak szánt karácsonyi
meglepetést, de venni is fogok.
Nincs „megrendelt” ajándék,
minden apróságnak tudok örülni.
A szenteste családi körben zajlik
minden évben, utána megyünk a
nagyszülõkhöz. Egy fontos és
szép ünnep, ami a szeretetrõl és
a családról szól.

- Mint oly sokan az országban, mi is
családi körben ünnepeljük a karácsonyt. Számomra is a legbensõségesebb ünnep, azonban idén
sajnos, üröm is vegyül az örömbe,
mert 38 esztendõnyi aktív munkaviszony után váltam munkanélkülivé.
Békés, boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek!

- Mindig nagy izgalom és készülõdés elõzi meg nálunk a
szeretet és összetartozás ünnepét a
karácsonyt. Saját készítésû és vásárolt ajándék is kerül ilyenkor a
fenyõfa alá. Meghitt, bensõséges
hangulatban telnek ezek a napok.
Én a fehér karácsonyokat kedvelem. Csillagvizsgálót és mikroszkópot szeretnék…
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EGÉSZSÉG - ÉLETMÓD - SZABADIDÕ

"Tüzesen süt le a nyári nap sugára"
Bizonyára sokan látták Önök közül az
Esõember, azaz a Rain Man címû filmet és
zárták szívükbe az autista felnõttet játszó
Dustin Hoffmant.
Kis „esõemberek” Tapolcán is élnek. A
Szász Márton Általános Mûvelõdési Központ
Nagyköz utcai épületében Sulyok Etelka
gyógypedagógus és asszisztense, Horváthné
Bán Eszter foglalkozik velük.
- Hat éves kortól 18-20 éves korig járnak hozzánk, de ha a szülõ igényli, akkor még azon
túl is - mondja a szakember. - A középsúlyos
csoporthoz tartozó gyerekekkel egyénre
szabott fejlesztési gyakorlatokat végzünk.
Olyan szintre szeretnénk felhozni õket, hogy
majd felnõttkorukban könnyebben tudjanak
beilleszkedni a környezetükbe. Itt elsõsorban
a családi környezetre gondolok, mert mindig
is támogatásra, odafigyelésre, törõdésre lesz
szükségük egész életükben.
- Hányan járnak ide és honnan jönnek?
- Jelenleg 6 gyerek jár hozzánk, egy magántanulónk van. A tapolcaiak mellett egy
Sümegrõl és egy Nemesgulácsról érkezik.
Meghatározott napirend szerint foglalkozunk
velük, ebéd után a napköziben folytatódnak
tovább az egyéni foglalkozások. Ide azok járnak, akik elfogadják a másikat, jobban bírják
a közösséget.
- A Rain Man címû film inkább a szívünkhöz
hozta közelebb az autista fõszereplõt és nem
annyira az ismereteink növekedtek a
betegséggel kapcsolatban. Valójában mi is az
autizmus?
- Hivatalosan az autizmus pervazív fejlõdési
zavar, amely az élet minden területére kiterjed. Van olyan gyermek, aki a fényt, a különbözõ hangokat viseli nehezen. Nem vesznek
tudomást a társadalom elvárásairól, mindenhez szoktatni kell õket. Ha a szülõ rendellenességet észlel és a vizsgálatok is megállapítják, hogy a gyermek autista, szinte azonnal el kell kezdeni a kezelést, mert késõbb
szinte lehetetlen. Ma már a tudományos
berkekben is állítják, hogy genetikai eredetû a
betegség, míg korábban az a nézet tartotta
magát, hogy az oltások okozzák. Kutatom az
okokat én is, és a gyakorlati tapasztalatom azt
mutatja, hogy az agy két féltekének a
fejlõdésében vannak eltérések. A jobb félteke
mûködése nagyon jó, ezáltal a vizuális képességük rendkívül fejlett, ugyanakkor a bal
agyféltekét szinte nem is veszik igénybe. A
beszéd, a logikus gondolkodás hiányzik
náluk. Ezért próbálok olyan feladatokat kidolgozni a számukra, amelyek beindítják a bal
agyi mûködést a jobbon keresztül. Komplex
és éves feladatot készítünk minden egyes

gyerek számára, amely az agyi pályák
bejáratását segíti elõ.
- Tehát akkor valójában nem az a gond
ezekkel a gyerekekkel, hogy nem akarnak
velünk kommunikálni, hanem az, hogy nem
képesek.
- Igen, ez valóban így van. Például van olyan
gyermekünk, akinél a cselekvés elindítása
gátolt. El kell indítanom a kezét ahhoz, hogy
valamit meg tudjon csinálni. Vannak közöttük
olyanok, akik az ingereket úgy fogják fel,
hogy dührohamokban törnek ki. Egyszerûen
elviselhetetlen számukra egy másik gyerek
hangja, vagy az, hogy ég a lámpa. Mivel több
gyerekkel foglalkozunk egyszerre, így nehéz
kiszûrni, hogy mi lenne aktuálisan a jó
megoldás. Ha az egyik mozgékonyabb, a
másikat ez már ingerli. Ilyenkor meg kell
találni azokat az elterelõ mozdulatokat, amelyektõl megnyugszik.
- Az egyik ismeretterjesztõ filmeket közvetítõ
televíziós csatornán láttam egy filmet, amelyben egy autista fiatalember rendkívüli
képességérõl esett szól. Õ a számokat színekben látta, és bizonyára a kutatás szempontjából is lényeges, hogy el is tudta mondani,
hogy mit látott.
- Én is láttam azt a filmet, és valóban így igaz,
hogy az autisták vizualitása nagyon fejlett, sõt
azt is mondhatnám, hogy az egész fejlõdésük
a vizualitásra épül. Nálunk is vannak olyan
gyerekek, akik jól festenek, rajzolnak, míg
egy másik kisfiút a könyvek érdeklik. A
fejlesztés menete éppen abból indul ki, hogy
mit tud, mire képes a gyerek.

Zolika a könyvei és az állatai között
érzi legjobban magát

Egy kedves arcú, érdeklõdõ tekintetû kisfiú
elõtt számtalan gumiállat és egy hatalmas
könyv - benne állatok - van. Az érdeklõdés, a
figyelem nem a külvilágnak, csak ezeknek
szól. Zolika édesanyja, Kása Jánosné érdeklõdésünkre elmondta, hogy sokáig nem
lehetett a kisfiún semmit észrevenni, bölcsõdébe járt, csak akkor lett gyanús, amikor a
beszéde nem úgy alakult, ahogy a korához
képest elvárható lett volna, és nem volt szo-

gyai vannak. Büszkén és készségesen mutatja
az általa szõtt tarisznyát, beszél arról, hogy
szeret számítógépezni és rajzolni is. A fiókból
elhúzott füzetbõl János vitéz története
elevenedik meg elõttünk. A rajzok mellett
gyöngybetûkkel leírt idézetek vannak a
mûbõl. Kérésemre szépen, hiba nélkül szavalja: „Tüzesen süt le a nyári nap sugára, az ég
tetejérõl a juhászbojtárra...”
- Korábban a mára már lebontott napközi

Sulyok Etelka és Renáta, aki mint mondja, nagyon szeret itt lenni
batiszta. Évekig hordták a Nevelési Tanácsadóba, míg egy évvel ezelõtt elküldték õket a
budapesti autista központba, ahol megállapították a diagnózist. A kisfiú ma már szépen
beszél, a szobatisztasággal sincs gond, de a
fejlõdése még lassú. - Sokat köszönhetek az
itt dolgozóknak, nagyon jól bánnak a
gyerekekkel, szívesen hozzuk ide õket mondja az anyuka.
- Már elég korán, két éves korában észrevettük Renátán, hogy más mint a többi - válaszolja a másik édesanya, Opitz Istvánné -, de
csak a beszédén és nem a fejlõdésén tapasztaltuk. 3 éves volt, amikor elvittük Pestre, ahol
megállapítottak egy enyhe autista jelleget. 6-7
évig Keszthelyre jártunk fejlesztésre, majd
miután itt helyben is lehetõség nyílt rá, azóta
itt vagyunk. Renáta most 16 éves. Idõben kapta a fejlesztést a kislányunk: ír, olvas, beszél
és nagyon szépen rajzol. Most már könnyû mondja könnyes szemmel - akkor volt nehéz,
amikor nap mint nap Pestre, Pécsre vagy
Szegedre utaztunk vele.
Renáta elmélyülten olvas a szépen rendbe
tartott kisasztalánál. Körülötte a kedves tár-

épületében kapott helyet a középsúlyos csoportunk - mondja Bognár Ferenc, az intézmény
igazgatója miközben végigvezet az épületen.
Három csoport van itt. Kezdetben alacsony volt
a létszámuk, de sajnos, nõ a sérült gyerekek
száma. Kinõtték ezt a helyet. Szûkösek a tantermek, holott éppen a fogyatékos gyerekeknek
kellene nagyobb tér a kibontakozáshoz. Köszönet a városnak, hogy ezt a nem kötelezõ
feladatot felvállalta, így a szülõknek nem kell
Veszprémbe, vagy Keszthelyre vinni a gyermekeiket. Tapolca gondoskodik róluk. Jó lenne,
ha olyan körülményeket tudnánk biztosítani a
számukra, ahol meg tudnák tanulni az alapvetõ
önellátást: pl. teát tudnának fõzni, vagy éppen el
tudnának mosogatni. Kertes házra gondolok,
mivel ott kialakítható lenne egy olyan rendszer,
amelyben a fogyatékos gyermek egy-két éjszakára való ellátását is vállalnánk, - természetesen
szakemberek közremûködésével - tudva és átérezve azt, hogy a szülõnek a gyermeke melletti szolgálat 24 órás, és így nem tud a lekötöttség
miatt más jellegû feladatokat megoldani, vagy a
másik, az egészséges gyermekével többet
foglalkozni.
N. Horváth Erzsébet

Túrázás bakancsban, ecsettel
A természetjárás, túrázás, kirándulás a
szabadidõs tevékenységek egyik legkellemesebb formája. Nemcsak a testi kondíció, fizikai állapot karbantartására, fenntartására, javítására alkalmas, hanem a
természeti szépségek látványán keresztül
hat pszichikai állapotunkra, kikapcsolva a
mindennapok szürkeségébõl, gondjaiból.
Ez nem versenysport. Itt nincs ellenfél, nem
kell legyõzni senkit, legfeljebb önmagunkat. A természetjárás együttesen jelent
sport, egészségmegõrzõ és ismeretszerzõ
tevékenységet.
Az országot behálózzák a jelzett és
jelzetlen, túrázásra alkalmas útvonalak. Jelzett
turistaútjainkhoz sokféle túramozgalom kapcsolódik. Ezek közül talán a legismertebb és
legnagyobb hagyománnyal rendelkezõ az
Országos Kéktúra, amely mára 2500 km-es
kék körre bõvült, magába foglalva az országos
Kéktúra, az Alföldi Kéktúra, valamint a
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra
útvonalát.
Az idei esztendõben az Országos
Sporthivatal a teljes úthálózat felújítását tûzte
ki célul, pályázati forrást biztosítva a
munkálatok elvégzéséhez, amire a Magyar
Természetbarát Szövetség kapott megbízatást,

A Vállus - Lesenceistvánd - Tapolca - Szent-György-hegy - Szigliget - Badacsonytördemic 29,4 km hosszú útvonal felújítását kapta meg szakosztályunk
felosztva az útvonal szakaszokat az egyes Természetjáró Szakosztálya is részt vállal a
munkálatokból. A felújítási munka nemcsak a
tagszervezetei között.
Veszprém megyén az Országos Kéktúra jelzés felfestését jelenti, hanem magába
mintegy 160 km-es, Tapolcát is magában foglalja a turistaút tisztítását, járhatóvá tételét,
foglaló szakasza halad keresztül. Így egy pil- a fák elõkészítését, sablon készítését, melynek
lanatig sem volt kérdés, hogy a TVSE segítségével szabályos jelzést festhetünk. A
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festés során ügyelni kell arra, hogy
egyértelmû útmutatást adjon a túrázóknak.
Mire a teljes útvonal elkészül a 29,4 km,
bizony megháromszorozódik, négyszerezõdik, hiszen többször is végig kell járni egy-egy
szakaszt, mire minden munkafázis elkészül.
A pályázat arra nem ad lehetõséget, hogy a
felhasznált anyag, utazási és szállásköltségen
kívül munkadíjat számoljanak el a szakosztályok A résztvevõk a szabadidejüket, szabadságukat áldozták arra, hogy a szeptember 30-i
határidõre befejezõdjön a festés.
A TVSE Természetjáró Szakosztálya
szeptember közepére végzett a vállalt szakasz
felújításával. Biztosak vagyunk abban, hogy
megérte a fáradságot, hiszen a munkálatok
végzése közben sok, az ország minden
részébõl, sõt nem egy külföldrõl érkezett turista társunk köszönte meg munkánkat, elsõ
kézbõl adva visszajelzést az útvonal
minõségérõl, követhetõségérõl.
A festésbõl részt vállalt: Hartmann
Aladárné, Holczbauer Lászlóné, Sárközi
Árpádné, Torma Éva, Szalay Vilma, Ölvegyi
Istvánné, Tóth Péter, Jákói Bernadett,
Karácsony Sándor (mindketten Veszprémbõl), valamint e sorok írója:
Für Ágnes
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Közterek és közállapotok

Fotó: Dancs

Rendõrségi hír: Az Egry József utcai
játszótéren a mászóhengert kiégették,
a játékmozdony kerekét lefeszítették.
Az Alsó-tó melletti játszótéren a
mászóka lábát felgyújtották. A rongálással okozott kár 110.000 Ft.
Szépül, gyarapodik és fejlõdik kisvárosunk, Tapolca. Hála Isten, a városunknak
jó gazdái és vezetõi vannak és polgárai,
akik azon fáradoznak és mindent megtesznek azért, hogy igazán élhetõ, szép
maradjon ez a miliõ. És hogy az idelátogató vendég hírét vigye városunknak,
hogy érdemes itt idõzni. Akár több napon
keresztül is.

De hiába szépül a város, ha ugyanolyan
mértékben amortizálódik. Véleményem
szerint a hatóságok részérõl nagyobb odafigyelést igényelnek városunk közterei, játszóterei és frekventált területei. Hogy kik
ellen kell fellépni? Erre olyan könnyû
választ adni, mint amennyire könnyû arra a
felvetésre, hogy ki mellett kell kiállni.
A tisztességes kisvárosunk tisztességes
adófizetõ polgárai mellett és a településünket megtisztelõ és idelátogatók mellett, és
azok ellen kell fellépni radikálisan, aki vagy
akik ledöntötték a Fõ téri díszudvarban a
Négy Évszak szoborcsoportról, két méter
magasról a nyarat szimbolizáló alkotást,
illetve az alsó részén a tóparton a játszótéren
leégették a kötélmászókát, amit most újíttatott fel kb. 1 hónapja az önkormányzat. A
közállapotokról pedig - a hétvégeken a fiatalok garázda része tör, zúz, falat firkál, lop,
betör, természetesen van köztük felnõtt korú
is. Sajnos. A kutyasétáltatás színvonala a
sétáltatóknál nem minden esetben éri el az
elfogadható normát, mivel nem mindenki
veszi fel a kutyaürüléket sétáltatás közben.
Illetve póráz nélkül sétáltatják kedvenc
kutyájukat. Végezetül kérek minden szépet
és jót szeretõ és tevõ tapolcai polgárt
- munkájukat ezúton tisztelve -, tegyünk
meg mindent, hogy városunk továbbra is
gyöngyszeme legyen ennek a térségnek.
Fékezzük meg együtt, közösen a garázda
hajlamú egyéneket, csoportosulásokat, ha
kell, rendõri segítségkéréssel, bejelentéssel.
Szöllõsi Pál térfelügyelõ

Szólj, síp, szólj ! . . .
„Szeretni kell, ennyi az egész” ...A dalból ez egyszerûnek látszik, pedig a szeretet emberpróbáló, örökké bizonyítandó nagy feladat.
A szeretet szabadság; a szeretet önzetlenség; a szeretet alkalmazkodás, kezdeményezõ
megbocsátás; a szeretet türelem. Egyik sem könnyû.
Hol zsarnokság van, ott nincs szeretet.
Hol számító önzés uralkodik, ott nincs szeretet.
Hol nem tudnak - kölcsönösen! - alkalmazkodni, ott nincs szeretet.
Hol nem tudnak megbocsátani, ott nincs szeretet.
A türelempróbáló órákban, napokban, években hõs szeretet szükséges. (de szeret-e, aki
örökké próbára teszi megbocsátó türelmünket?)
A bizonyító szeretet alapján igaz Szent Ágoston mondása: „Szeress és tégy, amit
akarsz!”
Dr. G. T. G.

A pénz az áruk ára
A pénz szó a latin nyelvbõl ered. Pecunia
a pénzt és vagyont jelenti. Legvalószínûbb a spanyol peseta szóból való eredete.
Érdekes megfigyelni, nemcsak a spanyol
nyelvet beszélõ országokban, más nyelvterületeken is P betûvel kezdõdik a legkisebb
pénzegységek megnevezése: például az
angol penny, a német pfennig, a finn penni
(mindhárom fillért jelent). A pengõ a nemesfém hangutánzó szava. A forint a középkori híres kereskedõ város, Fiorentina
(Firenze) nevébõl származik.
A bulvár, vagy tolvaj nyelven a pénzt
pesó megnevezéssel is használják. A bulvár
francia szó, egyébként körutat, fákkal
szegélyezett, széles, városi fõútvonalat
jelent. A szó a magyar nyelvben átvitt
értelemben használatos.
Hallottam egy kisfiútól a pénzkérés

egyik ilyen módját: Tesóm, adj egy kis
pesót! Nem sokan tudják, hogy a szanszkrit
nyelvbõl (India) cigány közvetítéssel került
a magyar nyelvbe.
Az ószláv nyelvben ismert volt a penez
szó, mint az árucsere egyik eszköze. Az is
lehetséges, hogy a magyarok innen kölcsönözték, bár erre nyelvtudományi
bizonyíték nincs.
A pénzhez kapcsolódik természetesen az
áru. A magyar kereskedelem nyelvéhez
hasonló, ennyi jelzõvel ellátott, reklámozott áruajánlás nem létezik más nyelvekben. Említsünk néhányat: olcsó, verhetetlen, kibírható, elérhetõ, kedvezõ, alacsony, jól csengõ, barátságos, szolid, stb.
Legutóbb egy kirakatban egy árura írva
olvastam: Bomba ár. (Csak fel ne robbanjon)
Dr. Töreky László

A (gyertya)fény követe
A gyertya: Krisztus-szimbólum. Anyaga
/viasz/ a Fiú emberi természetére utal,
fényessége a lángnak istenségére, de
lehet nemes cselekedetekben tündöklõ
hit - jelkép, Szent Pál-i figyelmeztetés: a
hit cselekedetek nélkül halott. /Tóth
Sándor/ … és van, aki elmondhatja: az
ország megannyi templomában és
otthonában jelen van - ha csak szimbolikusan is - amikor egy-egy gyertya lángja fellobban. Egy ezen kevesek közül
Nemes Józsefné, Etus néni, aki mesteri
szintre emelte a gyertyaöntés mûvészetét.
- Hogyan találtak egymásra - Etus néni és
a gyertyák?
- Kicsit vissza kell mennem az idõben.
Apósom kezdett el foglalkozni - még
1919-ben - ezzel a nem mindennapi
mesterséggel. Tõle vette át, ha nem is a
stafétabotot, hanem a gyertyaöntés
tudományát fia, Nemes József, akinek
1960-ban esküdtem örök hûséget. Így
csöppentem bele én is ennek a csodálatos
szakmának a családi vérkeringésébe. Mivel
érdekelt, hamar beletanultam és elsajátítottam a mesterség legapróbb fortélyait is.
Apósom, majd párom halála után rám
hárultak az eddig közösen végzett
munkálatok.
- Nem lehetett könnyû nõként helyt állni a
férfiak között!
- Nem ez volt a fõ gond. Akkoriban nemcsak gyertyaöntõk, hanem ún. bábosok is
voltunk, vagyis mézeskalácsot is készítettünk. Ez a két szakma egymáshoz tartozott,
a lépesmézbõl a méz kellett a finomság
elkészítéséhez, a viasz pedig a gyertyákhoz
elengedhetetlen alapanyag. A kettõ együtt,
bizony nagyon fárasztó tudott lenni.
Sütöttünk, festettünk, díszítettünk, csomagoltunk- utána piac, vagy vasárnap a
búcsú…és a másik elfoglaltságról még
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nem is szóltam!
- Úgy tudom, nem igazán volt konkurens
szakmabeli?
- Valóban nem. Az egész Dunántúlt mi láttuk el gyertyákkal Körmenden át

emlékezik vissza, kedvesebb a többinél?
- Igen, van egy rövid anekdotám errõl.
Boldog Gizella passaui sírjára kellett egy
nagyméretû gyertyát készítenem, címerrel
és speciális felirattal. Egy szép napon fel-

Fotó: Dancs

Ma már az egyházi rendeléseken kívül nagyon sokan születés- és névnapra,
esküvõre vagy egyszerûen csak dekoratív szobadíszként vásárolnak

Székesfehérváron keresztül Nagykanizsáig
jöttek a megrendelések.
- Filmek és gyertyák?
- Filmgyárak is felkerestek bennünket. Így
történhetett meg, hogy több alkotásban is
visszaköszönnek mûhelyünk végtermékei.
Jancsó Miklós: Vitam et sanguinem
/Életünket és vérünket/ címû filmjéhez 2x6
mázsa gyertyát kellett öntenünk, a Zsurzs
Éva rendezte Különös házasságban is a mi
gyertyáink fénye világított, de a gyulai
Várszínháztól például teherautóval jöttek.
- Van- e olyan „alkotása”, amelyre büszkén

hívott a lányom, és az elõbb leírtakról
kérdezett. Ugyanis a történelem tankönyvben található fotón, amely Gizella sírjánál
készült, az én gyertyámat vélte felfedezni.
Felemelõ érzés volt…
- Folytatódni fog a családi tradíció?
- Lányaim pedagógusok, azonban szívesen
foglalkoznak a gyertyaöntéssel. Itt nem
apáról- fiúra, hanem anyáról- leány/ok/ra
szállt a tudomány. Bármelyik utód szánja
rá magát, a feltételek adottak, hogy a családi hagyományt megszakítás nélkül folytathassák…, amely a legrégibb gyertyaké-
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szítõ-eljárást, az ún. ringöntést alkalmazza.
- Mit takar ez a szakkifejezés?
- Egy lassan körbeforgatott kerékre /ringre/
akasztjuk föl a gyertyabeleket, majd arra
öntjük rá rétegenként a felmelegített viaszt.
- Közel fél évszázada - 46 esztendeje - mesteri szinten ûzi ezt a szakmát és hivatást, ily
módon is hirdetve a kéz dicséretét, szûkebb
pátriájában és szerte az országban. Életforma, élete szerves részévé vált.
- Így igaz. Ez a látványos, de kellõ szaktudást igénylõ mesterség is alázatot,
szeretetet és bizonyos fokú kreativitást
igényel. Régebben képes voltam reggeltõlestig az öntõ mellett állni, és életre kelteni,
lelket lehelni egy- egy „alkotásomba”.
Valóban részemmé vált az évek során,
igazi megszállott voltam. Mára már alkut
kötöttem a Sorssal, vissza kellett vennem
az „iramból”, abbahagyni azonban soha
nem lehet.
- A gyertya elengedhetetlen kelléke a
karácsonynak - szimbólum és valóság
egyszerre!
- A betegségem miatt a televízióban nézem
meg a vasárnapi szentmiséket. Advent elsõ
vasárnapján, mikor fellobbant a templomban az általam készített gyertya lángja,
bizony könnybe lábadt a szemem. Abban a
pillanatban lepergett az elmúlt közel fél
évszázad verejtékes munkája, eszembe
jutott, hogy különösen ebben az áldott,
ünnepi idõszakban hány templomban és
hány otthonban gyújtják meg két kezem
munkájának gyümölcsét…/rövid csönd,
majd elérzékenyül, remegõ hangon folytatja/ mert valóm egy apró atomja és szívem
dobbanása is alkotóeleme ezeknek a
Krisztus-szimbólumoknak, a gyertyáknak,
melyek fényükkel békességet és biztonságot, a lelkeknek melegséget árasztanak.
Áldott, békés és szeretetteljes ünnepeket
kívánok mindenkinek!
Dancs István

SPORT

Tíz év után - Szalay Gyöngyivel
- Az atlantai olimpia 10 éve volt. Mennyit
gondolsz rá?
- Az évek elrepültek, az emlékek halványulnak, de az élmények örökre megmaradnak. A
verseny hangulata, a tapolcai fogadtatás, a
hintózás Csermák Józseffel, az azóta is felém
áradó szeretet nem engedi, hogy idõrõl-idõre
ne gondoljak rá.
- Hogy telt az elmúlt 10 éved?
- Még akkor ott, Atlantában eldöntöttem,
hogy nekem ezt még egyszer át kell élnem.
Így Sydneyre is vállaltam a felkészülést. A
két csapatban elért 4. helyünk némi csalódás
számomra, hiszen mindkétszer gyõzelmi
eséllyel utaztunk, de az olimpiák semmihez
sem hasonlítható légköre, míg élek, az
enyém marad. Utána még egy évig vívtam,
de ez már nem volt az igazi. A sors érdekessége, hogy pályafutásom Ausztriában
kezdõdött és egy ottani VK döntõs szerepléssel ért véget. Onnan hazajöttem, és másnap a
pást szélére álltam.
- Készültél az edzõi pályára?
- Igen. Saját edzõm - Kinga - példája lebegett
elõttem. Mindig szerettem volna én is
gyerekekkel foglalkozni.
- Nem bánt, hogy ilyen csendben léptél le a

pástról?
-Egyáltalán nem. Sosem vágytam a zajos
nyilvánosságra, mindig a „csendes nagyság”
példája lebegett elõttem. S mint mondtam,
már rögtön ott álltam a pást mellett. A
gyerekek felém áradó szeretete és bizalma
mindenért kárpótol. Aztán jött a politika,
amibe véletlenül cseppentem, de ott is jól
érzem magam. Szerettem volna tanár lenni,
ez is megadatott, és most újból tanulok.
Nincs idõm szomorkodni, és nem is akarok.
Így teljes az életem!
- Adventi idõszak van, lassan itt a karácsony.
Mit jelent számodra az ünnep?
- A szûkebb - 7 fõs - családomat, a szeretetet,
a boldog, csendes napokat, a közös készülõdést, az ajándékozás örömét (bár nem ez
nálunk a döntõ) a játékokat, és mindent, amire a dolgos és rohanó hétköznapok során
nem jut idõm.
- Új pályádon, életed második szakaszán
adja Isten, hogy megtaláld számításaidat.
Áldott ünnepeket, boldog karácsonyt, és új
évet kívánunk!
- Mindent köszönök, én is hasonló jókat
kívánok minden kedves tapolcai lakosnak.
K. Lelkes Katalin

A Városi Mozi, Piac és Vásárcsarnok, a Rendezvénycsarnok, a
Sporttelep dolgozói nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván a Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

"… ha nem gyõzhetek, hadd küzdjek bátran!"
December 15-17-ike között zajlott a Városi Rendezvénycsarnokban a Regionális
Egyesített Kispályás Férfi és Nõi Labdarúgó Torna, amelyre 3 nõi és 10 férfi csapat nevezett.
- A Magyar Speciális Olimpia utolsó nagy
mérkezõsére került sor Tapolcán egyesített

Új elnök a Sportegyesület élén
A Tapolcai Sportegyesület elnökségének
tagjai Tóth János Zoltánt kérték fel az
elnöki teendõk ellátására.
- Az elõzõ elnökségnek én is tagja voltam, s
miután lejárt a mandátuma, az akkori elnök,
Horváthné Szalay Gyöngyi úgy döntött,
hogy a sok munkája mellett már nem akar
sportszervezéssel foglalkozni, felkért arra,
hogy vállaljam el az elnöki tisztet. Nagy
megtiszteltetésnek tartom a megbízatást, és
szívesen is végzem ezt a munkát.
Hány
szakosztály
tartozik
az
egyesülethez? Melyek ezek?
- Tizenkettõ. Ezek önálló szakosztályok,
mindegyik teszi a dolgát, az egyesület feladata, hogy összefogja ezeket, illetve segítünk egy-egy pályázat elkészítésében,
valamint a támogatási pénzek is az egyesületen keresztül jutnak el az adott szakosztályokhoz. Az egyesület keretein belül
mûködõ szakosztályok a következõk: sakk,

nõi-férfi kézilabda, karate, futó, lovas, természetjáró, hegymászó, vívó, teke, labdarúgó. Ez utóbbiból a nagy csapat önálló,
hozzánk az öregfiúk csapata tartozik.
- Milyen sportrendezvények lebonyolításában segédkezik az egyesület?
- Valamikor az önkormányzatnál 2 sportszervezõ is tevékenykedett, most már ilyen
munkakör ott nincs. A tevékenységüket a
rendezvénycsarnok vette át. A munkálatokba mi is besegítünk. Nekünk nincs önállóan
pénzünk - csak a szakosztályoknak van nincs létesítményünk. Az önkormányzattól
kapott éves keret elosztására az eredményesség függvényében teszünk javaslatot.
- Várható esetleg szakosztálybûvölés?
- Egyelõre nem. Ha mégis lenne rá igény,
akkor természetesen bevállalnánk, és mindent megtennénk annak érdekében, hogy az
újak is boldogulni, sportolni tudjanak.
NHE

SAKK
NB I/B.: ASE Paks - Tapolca VSERockwool 7,5:4,5. A vártnál nagyobb arányú
vereséget szenvedett a csapat. Tapolca VSERockwool - Szentgotthárd VSE 9,5:2,5.
Nagyszerû játékkal született meg a nagyarányú gyõzelem.
NB II.: Tapolca VSE-Varjú Fogadó Sárvári SC 3,5:8,5. Nagyarányú vereséget
szenvedett hazai környezetben a kisebbik
tapolcai csapat. Arborétum GHL-SE - Tapolca
VSE-Varjú Fogadó 5,5:6,5. Szoros
mérkõzésen nagyobb arányú gyõzelmet
engedett ki a csapat. Megkezdõdött a megyei
I. osztályú felnõtt csapatbajnokság, melyen 8
csapat vesz részt. Tapolca VSE-Szeremley
Sakkiskola - Balatonalmádi 4:8; Pápai SE Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda 8:4; Tapolca
VSE-Kölcsey Nyomda - Tapolca VSESzeremley Sakkiskola 6,5:5,5.
„Városi Kupa” Ifjúsági és Gyermek
Egyéni Sakkverseny, Ajka: Népes mezõny
gyûlt össze a versenyre, melyen fölényes tapolcai siker született. A kiosztott hat aranyérembõl 4 Tapolcára került, és a megszerezhetõ 18 érembõl 8-at a tapolcai fiatalok
szereztek. Gyõztesek: Hoffmann Vivien;
Bruckner Máté; Szabó Dorina; Vizeli Mária.
„Bakony Kupa” Csapatverseny, Pápa:
Az összesített csapatversenyt és a „Bakony
Kupát” 20 ponttal a Tapolca VSE csapata

nyerte meg.
LABDARÚGÁS
A városi Diáksport Bizottság szervezésében
jó hangulatú „Mikulás Kupa” labdarúgó
tornán vehettek részt a város és a körzet
óvodásai és elsõ osztályos tanulói. A gyerekek
4-4 csapatos tornájának végén a szervezõk
Mikulás csomaggal kedveskedtek minden
résztvevõnek.
A „Tapolcai Delfinek” (1999-ben születettek) csapata 7 csapatos tornán szerepelt
Szombathelyen. A torna legjobb kapusának
Németh Álmost választották. A csapat tagjai:
Németh Álmos, Cséri Soma, Bardon Zsolt,
Geiszler Tamás, Dóczi Dominik, Nagy Gábor,
Körmendi Bálint és Háromi Bence voltak.
A TIAC utánpótlás csapatai jól versenyeztek a bajnokság õszi sorozatában. Az U
19-esek mutatója 7 gyõzelem, 7 vereség, 9.
hely. Még jobban szerepeltek az U 17-esek. 11
gyõzelem, 1 döntetlen, 2 vereség a mérlegük
és ezzel a 4. helyrõl várják a tavaszi folytatást.
VÍVÁS
Olimpici Grand Prix - 2. állomás
Debrecen: Ismét jól vívtak a tapolcai
gyerekek. Eredményeik: Lány újonc
korosztály: 3. Pupos Liza; Fiúk újonc
korosztály: 2. Kákonyi Tibor; 6. Bacsa Ákos;
7. Csák Dániel. Az érdeklõdõk január 14-én
13.15-tõl a Sport 1 csatornáján összefoglalót
láthatnak a versenyrõl.
Játékos sportvetélkedõ: A Kazinczy

A díjakat Horvátné Szalay Gyöngyi adta át

sportágban, ami azt jelenti, hogy ép és fogyatékos játékosok játszanak együtt, ezzel is
segítve az integrációt, azaz íly módon is
közelebb kerülhetnek a sérült emberek az
épek társadalmához - válaszolja kérdésünkre
a tornán résztvevõ Lengyel Lajos, a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség elnöke. Nagyon kemény, rendezvényekkel teli évet
tudhat maga mögött a Szövetség. Több mint
80 rendezvényünk volt, közülük is kiemelkedik a Kecskeméten megrendezett VI.
Nemzetközi Játék, ahol közel 1000 versenyzõ szerepelt, 12 sportágban. Ez egyben
válogató is volt a jövõ évi, sanghai olimpiára. Aminek nagyon örültem az az, hogy a
tapolcai rendezvénynek is van kötõdése a
nyári olimpiához, hiszen a labdarúgócsapatok itt újra összemérhették tudásukat, és a
szakvezetõk megalapozottabban jelölhetik ki
azokat, akik képviselnek majd bennünket.
Tapolcával és a fogyatékkal élõk szervezetével nagyon jó a kapcsolatunk, nagy
örömünkre szolgál, hogy egyre több rendezvényünket fogadja be a város. A célunk
az, hogy - amerikai mintára - az épek
iskolájába bevegyük a fogyatékkal élõket. A
megyei stratégia kiépítésében maximálisan
segítségemre lesz Bognár Ferenc, a Szász
Márton ÁMK igazgatója és Nyírõ Krisztina
pedagógus.
NHE

Stari kupa 2006. évzáró teremlabdarúgó torna
December 3-án a Városi Rendezvénycsarnokban került megrendezésre a Stari Kupa
felnõtt kategóriájának mérkõzéseire.
12 csapat vett részt a tornán három 4-es csoportban. A színvonalas mérkõzések során
látványos mozdulatoknak, parádés góloknak tapsolhatott a kilátogatott közönség.
Az I.-III. helyezett csapatok elnyerték a Stari-Ker Kft által felajánlott serlegeket,
különdíjakat, valamint az értékes sörjegyeket.
Végeredmény: I. Gyulakeszi; II. Mohi-Car, III. Junior Nyirád, IV. Káptalantóti LC.
Különdíjak: Gólkirály: Szõcze Csaba - Gyulakeszi. Legjobb kapus: Földi Kornél - Junior
Nyirád. Legjobb mezõnyjátékos: Tóth Szabolcs - Mohi-car.
Köszönjük a Stari-Ker Kft. támogatását!
Rendezõség

Hírek - eredmények
Ferenc Általános Iskola 18 fõs csapata megnyerte a megyei JSP versenyt, s ezzel továbbjutott az országos döntõbe. Felkészítõ tanáruk:
Kalmár Lajosné. Gratulálunk!
KÉZILABDA
Az utolsó hazai kettõs fordulóban jól játszottak a csapatok: Nõk: Tapolca VSE VKLS-SE Gyõr 26:25. Változatos, fordulatos
mérkõzés. Remek szurkoló táborok. Férfiak:
Tapolca VSE - Ajka 27:24. Nagy taktikai
csata. Remek védekezés.
Utolsó forduló : Nõk: Sárvár - Tapolca
VSE 30:32. Férfiak: Gyõrújbarát - Tapolca
VSE 19:24. A nõk 8-0-3-as mutatóval 16 ponttal a 4.-ek. A férfiak (6-2-3) 14 ponttal a 6.
helyrõl várják a tavaszi folytatást. A vezetõség
úgy döntött, hogy a meghirdetett szurkoló
versenyben nem hirdet gyõztest, hanem minden iskolának lehetõséget ad arra, hogy a
megígért Fotex mérkõzést a helyszínen
tekinthesse meg.
Mindkét csapat gálával búcsúzott
szurkolóitól, ezzel köszönve meg népes, és
nagyszerû közönségének az egész éves bíztatást. A nõk a Fradi „Silver Star” csapatával
játszottak közönség szórakoztató mérkõzést,
melyen a Fradis lányok Kökény Bea
vezetésével bemutatták a kézilabda minden
szépségét. A férfiak 4 csapatos „Old Boys”
gáláján a tapolcai kötõdésû többszörös válogatott veszprémi Zsigmond… volt a legismertebb játékos.
K. Lelkes Katalin
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Fradi Klub
A tapolcai Fradi Klub vendége volt a
Ferencváros edzõje Gellei Imre és
cégvezetõje, Tepszics Ignác.
A mintegy 50-60 fõs szimpatizáns
megtöltötte a diszeli mûvelõdési házat. A
kötetlen, családias hangulatú beszélgetést a
klub egyik szervezõje, Rédli Károly nyitotta
meg. Elmondta, hogy számukra sem közömbös a Fradi sorsa és arra kérte a jelenlévõket,
hogy minél többen lépjenek be a „Fradi
táborba” és tagsági díjukkal támogassák az
egyesületet. A meghívottak õszintén beszéltek a Fradi jelenlegi válságos helyzetérõl.
Tepszics Ignác annak a reménynek adott
hangot, hogy erõfeszítéseik rövid idõn belül
látszani fognak, és az új pályázat kiírásával
megmenthetik a klubot.
A hallgatóság körébõl elhangzó több
kérdésre, mint pl. merre tart a világ labdarúgása, hány saját nevelésû játékosa van a
keretnek, milyen a Fradi utánpótlás helyzete,
milyen az öltözõi hangulat, mi a Fradi turné
célja stb. Gellei Imrétõl minden igényt
kielégítõ válaszokat kaptak a kérdezõk.
Végezetül a szervezõk levetítették a tapolcai Fradi-turné képeit, és a közelgõ karácsony hangulatában kölcsönös ajándékozással ért véget a meleg légkörû találkozó annak
reményében, hogy lesz még folytatása.
K. Lelkes Katalin
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Csepregi Éva, aki nemcsak dalaival hódít

Városi Mikulásnap
December 6-án a Rendezvénycsarnokban a Városi Mikulás-napon 15
órától különféle foglalkoztatók várták
a gyerekeket és szüleiket.
A játszóházakban helyszínenként több,
mint százan kézmûveskedtek, origami
technika, szárazvirággal díszített ajtódíszek mellett, Mikulás-képpel díszíthették otthonukat a gyerekek. A színpadi
produkción, Mikulás-mûsoron kívül természetesen a legkisebbek számára a
legkülönlegesebb élményt a Mikulás felbukkanása és a találkozás jelentette. A
Mikulás és segítõi minden kisgyereknek
szaloncukorral köszönték meg az

elõadott verseket, éneket.
Kiegészítõ helyszínként mûködött az
apróságoknak tervezett hancúrka, ajándékként ingyenesen használhatták a felállított ugrálóvárat is. A különféle játékokat is sok kisgyerek kipróbálta és szórakozva, hasznosan töltötték a délutánt.
Másnap Mikulás Kupán mérhette
össze erejét, az 1999-es korosztály és a
2000-es korosztály 2 csoportban, 5 fõs
csapatok fociztak. Minden egyes résztvevõ mikulás csomaggal térhetett haza.
Hétfõn a Mikulás ellátogatott a TEgyél Klub tagjaihoz és a kondicionáló
tornára járó hölgyek közé is.
GB

Csepregi Éva énekesnõ már évek óta
járja az országot Abrakadabra címû interaktív gyermekek számára készült
vidám, szórakoztatva oktató, zenés
mûsorával.

verseny, stb./, értékes nyereményekkel és
nem utolsósorban régi, nagy slágerekkel
ajándékozza meg hálás közönségét.
A fergeteges hangulatú délután végén,
ha kicsit megkésve is, de megérkezett a

Fotó: N. Horváth

No, lássuk! Ki lesz a legügyesebb?
December 10-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központba várta az érdeklõdõ gyermekeket, hogy izgalmas és érdekes játékokkal /óriás puzzle kirakó, építõ, lufi fújó

Mikulás bácsi is, hogy teljessé tegye a rendezvényre látogató gyermekek örömét,
megjutalmazva õket a zsákjában rejlõ minden jóval.
DI

Tapolcai Kistérség Karácsony Nap

A Télapó minden évben eljön...

Mennybõl az angyal...
Karácsonyi és nemzetiségi, etnikai
ünnepséget tartott- december 18- án-,
a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
aulájában a tapolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
A megjelenteket Bartha Józsefné, a
CKÖ elnöke köszöntötte. Az ünnepi
mûsorban Müller Ilona zongoramûvész
csodálatos játékának, és a Csobánc

Népdalkör színvonalas, lélekemelõ
karácsonyi dalcsokrának tapsolhatott a
szépszámú közönség, de elismerést váltott ki a legfiatalabbak egy- egy ünnepi
szavalata is.
A rendezvény végén minden család
ajándékcsomagot vehetett át a Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
helyi
képviselõitõl.
DI
Fotó: N. Horváth

A gyerekek élményekkel feltöltõdve és sok, saját készítésû dísszel,
ajándékkal térhettek haza

Fotó: Dancs

Az adventi gyertyák fényében
A TVSE Természetjáró Szakosztály január havi túrája
6-án
Nyírád-Agártetõ-Sáska-Tapolca.
Nyílt túra!
12-én Káptalantóti-Salföld-Badacsonytomaj-Kisapáti-Tapolca.
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18-án Pula-Öcs-Taliándörögd-Kapolcs.
Nyílt túra!
24-én Sümeg-Darvastó-Nyírád. Nyílt túra!
Hartmann Aladárné

December 20-án szerdán a Városi
Rendezvénycsarnok látta vendégül a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása által meghívott intézmények
tanulóit, hogy egy egész napos ajándékprogrammal lepjék meg a gyerekeket.
A csarnokba érkezõ kisiskolások azonnal
birtokba vették a felállított légvárat, élõ csocsót, óriás sakkot, a játszóházi helyszíneket.
Szencz Lajosné elnökasszony a megnyitóban köszöntötte a gyerekeket és a jelenlévõket, mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánt, és a feldíszített
karácsonyfán meggyújtotta az elsõ csillagszórót. Délelõtt minden iskola diákja fellépett egy mûsorszámmal, majd az ebéd
után 2 zenés interaktív produkció szórakoztatta a közönséget.
Az önfeledt játék mellett a Radio Angel
élõ kívánságmûsora ill az általuk vezényelt
karaoke színesítette programot.
GB
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