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

Ünnepeljünk együtt!

Az ajándék

Fotó: Sulyok Ferenc

Tapolca Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel hívja Önt és Kedves
Családját december 21-én 17 órára a Hõsök terén feldíszített fenyõfához a
Mindenki Karácsonya városi ünnepségre. Ünnepi beszédet Sólyom Károly alpolgármester mond. Közremûködnek a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói.

Találkozott a múlt és a jelen

Fotó: N. Horváth

A Bárdos Lajos Általános Iskola
ötven évvel ezelõtt nyitotta meg a kapuit.
Az évforduló tiszteletére nagyszabású
jubileumi mûsorral készült az intézmény. Az ünnepségsorozat felemelõ pillanatai közé tartoztak azok, amelyekben
a már nyugdíjas kollégák találkoztak a
mai tanítókkal, és a volt tanítványok
köszöntötték az utat mutató „alma
matert”. A Tamási Áron Mûvelõdési
Központban iskolatörténeti kiállítás
nyílt az ünnepi alkalomból.
/Írásunk a 4. oldalon Gálamûsor az
50. évfordulón címmel./

„A jótettek javarészt titokban születnek. Semmiféle mûszer nem jelzi õket,
semmiféle statisztikai apparátus nem
készít róluk táblázatot. De jelenlétük csak
annál valósabb. A jóság jelenléte még a
szépségnél is titokzatosabb, mivel nemcsak néma, de láthatatlan is” - írja
Pilinszky János.
Valóban láthatatlan a jóság? Valóban
néma?
Nem. Nem lesz az akkor, ha az advent,
a csodavárás idõszakában nemcsak a
szeretet, a jóság elfogadására készítjük
fel magunkat, de eleget teszünk a szent,
isteni parancsolatnak: adj szeretetet,
sugározz jóságot, add önmagad! Az
ajándék Temagad légy!
A karácsony kigyúló ezernyi kis fénynyel, fenyõfaillattal érkezik. Ezt az estét
idõtlen idõk óta ki-ki magának varázsolja ünneppé, ha keresi benne azt a
szeretetet, az ajándékozásnak azt az
örömét, amely gyógyít, melenget, és
elviselhetõvé teszi a kemény, küzdelmekkel teli, hajszolt hétköznapokat.
Jézus születésének napja nemcsak az
idõt köti össze, de a különbözõ korok
embereit is.

Karácsony örömhíre milliók és milliók
számára bizonyítja, hogy van remény, ha
hittel és szeretettel éljük életünket, ha
felismerjük; az igazi ajándék az, ha szeretünk és szeretve vagyunk.
A várakozás magasztos pillanataiban
vegyük számba az értékeinket; gondoljunk a családunkhoz, az otthonunkhoz, a
barátainkhoz, a lakóhelyünkhöz, a nemzetünkhöz való tartozásunkra.
És Heltai Jenõ máig ható, az õsi
ajándék útját kutató szavaival készüljünk
a holnapra:
„Talán imádkozni kellene!
Vagy visszanézni arra,
mi mögöttünk van.
Megfogni egymás kezét,
Összebújni, egymást megölelni
És utolsó szikrájából annak, mi
Bennünk emberi,
Új tüzet rakni, új jövõhöz
És friss kenyérsütéshez.”
Képviselõtársaim és a magam nevében
kívánok Mindannyiuknak kegyelemteljes,
áldott, békés ünnepeket és egészségben
gazdag, reményteli új évet.
Ács János
polgármester

Új csoport a bölcsõdében

A sport összeköt
A sport szeretete általános emberi tulajdonság. Összekapcsolja az embereket,
fontos integrációs tényezõ.
Ennek a felismerésnek a jegyében alkotta meg az Magyar Speciális Olimpiai Szövetség a fogyatékos emberek sportprogramját. A Szövetség célja, hogy minél szélesebb körben segítse, bátorítsa a fogyatékos sportolókat, és ráébressze a társadalmat arra, hogy mindannyiunk segítségével
teljes értékû életet élhetnek. A program
egyik fontos állomása a december 7-én
Tapolcán megrendezett Regionális Egyesített Teremlabdarúgó Torna.
/Tudósításunk az 5. oldalon A sport
átvezet a láthatatlan és a valós falakon is
címmel./

Fotó: N. Horváth

A kicsiket igazi játékország veszi körül a bölcsõdében, így nem csoda,
hogy közülük csak ketten figyeltek fel a fényképet készítõre

Fotó: N. Horváth

Január 1-jétõl már nemcsak három,
hanem négy csoportban fogadják a
kicsiket a bölcsõdében, így 40 gyermek részesülhet ellátásban.
A bölcsõdei elhelyezés iránt megnövekedett igény tette szükségessé,
hogy az önkormányzat az eredetileg is

bölcsõdének készült épületszárnyat
közel két és fél milliós költséggel viszszaalakítsa és átadja az eredeti rendeltetésének.
/Írásunk a 13. oldalon A legjobb bölcsõde sem pótolhatja az anyai gondoskodást címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A központi források elosztásának elvei

Veszprém megyével
ismerkedett
az ausztrál nagykövet
A megyeszékhelyen járt Alexander John
Brooking, Ausztrália magyarországi
nagykövete.
A magasrangú vendég a Pannon Egyetemen tett látogatását követõen érkezett a
megyeházára Navracsics Tibor frakcióvezetõ és Mihalovics Péter Veszprém
városi képviselõ társaságában.
Lasztovicza Jenõ a megye turizmusáról
és befektetési lehetõségekrõl tárgyalt vendégeivel. A megyei közgyûlés elnöke
Veszprém megye adottságairól, a turizmusban rejlõ lehetõségekrõl beszélt az ausztrál
nagykövettel. Különösen nagy hangsúlyt
fektettek a tárgyaló felek a borászatra,
hiszen mindkét ország büszke lehet
szõlészetére, borvidékeire. A tervek között
szerepel a kapcsolatok kiszélesítése, elmélyítése ezen a területen. Alexander John
Brooking beszámolt a Pannon Egyetemen
tett látogatásának tapasztalatairól, ahol az
Ausztrál Tanulmányok Regionális Hálózata
kétnapos konferenciájának vendége volt.
Kiemelte, a program keretében szeretnék a
cserekapcsolatok számát növelni. Hozzátette, jelenleg nyolcszáz magyar diák tanul
Ausztráliában. Ez a szám azonban növelhetõ, hiszen egyre többen szeretnének élni a
külföldi tanulás és munkavállalás lehetõségével.

A helyi önkormányzatoknak - az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. tv. 70.§. alapján a Kormány
által az Országgyûlés elé terjesztett a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel - legkésõbb
november 30-ig meg kellett vitatni a 2008.
évi költségvetési koncepcióját.
Ennek keretében fel kellett mérni az önkormányzat bevételi lehetõségeit, és e lehetõségek ismeretében meg kellett határozni a
következõ évben elvégzendõ feladatokat, prioritásokat.
A központi források elosztásánál az alábbi
elvek érvényesülnek:
- A tervezet szerint változatlan marad az
SZJA átengedés 40 %-os mértéke, és ebbõl a
lakhelyen maradó rész 8 %.
- A közoktatási célú normatív hozzájárulások rendszerében bekövetkezett változások
hatása a 2008. évre áthúzódik. A közoktatási
célú normatívák összegét a tanévi finanszírozási rendszerre való áttéréssel kell számítani. Így a 2007. és 2008. évi költségvetési
törvényekben meghatározott számítási módszereket együttesen kell alkalmazni.
A jogcímrendszer 2008. szeptember 01-tõl
a következõ elemeiben változik:
1. Felzárkóznak a közoktatási teljesítménymutató alapján történõ finanszírozási rendszerhez - az óvodák, iskolák mellé - a napközi
és iskolaotthoni ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulások. A napközi foglalkozásokhoz
továbbra is a tényleges szolgáltatás igénybevétele - nem statisztikai állapot - szerinti létszámot lehet figyelembe venni.
2. Szeptembertõl az intézményi társulás
óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók utáni ösztönzõ hozzájárulás
feltételei szigorodnak. (Új társulás esetén az
5-8. évfolyamain, együttesen kell elérni az
osztály átlaglétszámának 75 %-át, a már
mûködõ társulásoknál 60 %-os átlaglétszám
elvárás érvényesül felmenõ rendszerben, így

Befejezés elõtt
Horváthné Németh Edit önkormányzati
képviselõ, a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke
és Décseyné Raposa Mária, az Általános
Igazgatási Iroda vezetõje megtekintették a
kórházban folyó építkezést.
A közelmúltban arra kérték dr. Flórián
Csabát, a kórház fõigazgatóját, hogy kalauzolja végig õket az intézmény azon épületszárnyán, ahová hamarosan átköltözik a járóbeteg-szakrendelés a Batsányi utcából.

A bejárás során a vendégek megtapasztalhatták, hogy a munkafolyamatok az utolsó
fázishoz értek. A korszerû és világos rendelõk nagy részébõl már csak a berendezés, a
bútor hiányzik. A körültekintõen tervezett
fizikoterápiás és mozgásszervi megbetegedést kezelõ részlegben tornaterem kialakítására is nyílt lehetõség. A kórházlátogatás
során a fõigazgató a távolabbi tervekrõl, a
betegek részére visszaállítandó kápolnáról is
említést tett.
NHE

Fotó: N. Horváth

Komoly elõkészületeket igényel a számítógép-adatbázis áthelyezése is

az 5. évfolyamos osztályokra lép be a korlátozás, a többi évfolyamnál nem.)
3. A Gyermekvédelmi törvény elvárásai
alapján a gyermek, tanulói étkeztetéshez
kapcsolódó normatív kedvezményben
részesülõk köre módosul. 2008. január 01-tõl
már ingyenessé válik az 5. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ tanulók számára is az iskolai
étkeztetés.
- A közoktatási törvény mérlegelési
lehetõséget ad az önkormányzatnak a helyi
közoktatási-szervezési intézkedéseik meghozatalához. A pedagógus kapacitások még
fokozottabb kihasználásának lehetõségét teszi
lehetõvé a törvény a fenntartói szintû elosztás
megteremtésével.
- A szociális ellátások területén az önkormányzatok költségvetésébe beépülõ normatív
hozzájárulás és a célzottan felhasználható
támogatás részaránya továbbra is 10, illetve
90 % lesz. (pl. rendszeres szociális segély,
idõskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás)
Összességében 2008-ban két lényeges változás van, ami a normatív finanszírozást
befolyásolja:
1. A Szociális törvény módosításai: egyes
ellátások esetében - étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsotthoni ellátás - szociális rászorultsági szabályok kerülnek bevezetésre.
(ápolási-gondozási szükséglet, jövedelemvizsgálat)
2. Az ún. 50 %-os normatívák körének változása: 2008-ban összesen négy ellátás, a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás és az
utcai szociális munka tartozik e körbe.
(Jelenleg önkormányzatunk e jogcímeken
nem igényel normatívát)
A végleges költségvetés elkészítésekor természetesen ezek az elõirányzatok változni
fognak, hiszen vannak olyan tételek, amelyek
még beépülnek az elõirányzatok körébe (pl.
2008. évi új fejlesztések, helyi koncepcióban
nem szereplõ támogatások stb.).

Amit a jövõ évi
parkolásról tudni kell
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2008. évre szóló bérletek értékesítését 2008.
január 03-tól kezdjük meg.
Tapolca Város Önkormányzata által
meghatározott 2008. évi bérletek ára:
Valamennyi díjövezetre vonatkozó éves bérlet
ára egy rendszámra: 35.000,- Ft/év+900,- Ft.
bérlet kiállítási díj; 4.000,- Ft/hó+900,- Ft.
bérlet kiállítási díj. Tapolcai lakosok részére
a II. díjövezetre kedvezményes éves bérlet
vásárolható önkormányzati adóigazolás mellett, egy rendszámra: 4.000,- Ft/év+900,- Ft.
bérlet kiállítási díj; 2.000,- Ft/hó+900,- Ft.
bérlet kiállítási díj. A fizetõ parkolásba
bevont területeken lakó gépjármû tulajdonos,
vagy üzembentartó (kivétel a kertvárosi
utcák) díjmentes használatra jogosító bérletet
vásárolhatnak önkormányzati adóigazolás
mellett háztartásonként, vagy lakásonként 1
rendszámra, 1 darabot, 900,- Ft. bérlet kiállítási díjért. A díjmentes bérlet csak a rajta
feltüntetett zónában jogosít parkolásra. A
Kossuth L. utca, Fõ tér, Deák F. u., Hõsök
tere, Keszthelyi út úttengelyétõl délre KÉK
színû, északra SÁRGA színû bérlet állítható
ki. A feltüntetett díjak az Áfát tartalmazzák.
Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag új évet, valamint további jó együttmûködést kíván, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

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, 510-444,
511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil 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
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

A megye jelentõs támogatást ígér a városnak
a volt laktanya átépítéséhez
A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesülete november 29-én tartotta soros
összejövetelét a Szent György Panzió
Étteremben.
A vállalkozói fórumon a megyét és a
várost érintõ fejlesztésekrõl, a jelentõsebb beruházásokról, valamint a lehetõségekrõl és az
azok megvalósítását gátló tényezõkrõl is szó
esett. A meghívott vendégeket és az Egyesület tagjait Vörös Béla elnök köszöntötte.
Az est vendége volt Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke is, aki a magyar kis- és
középvállalkozók terheinek növekedésérõl, a
megbízhatatlan adórendszer hatásairól szólva
elmondta, hogy ezek miatt nagyon sok vállalkozó kényszerül csõdöt jelenteni, vagy
teszi át a székhelyét a kiszámítható adózást
kínáló szomszédos országokba. - A magyar
vállalkozók helyett a kormány a multicégeket
támogatja - szögezte le az elnök, és az
állítását azzal támasztotta alá, hogy a Hankok
30 milliárd forint támogatást kapott adókedvezményben, illetve a munkahelyteremtéshez. Ez a támogatás munkahelyenként 20
millió forintra jön ki - mondta Lasztovicza
Jenõ, majd hozzátette, nem hiszi, hogy nincs
Magyarországon olyan cég, olyan vállalkozó, aki - még ennek a töredékéért is - ne létesítene munkahelyeket. Az uniós pályázatokról szólva hangsúlyozta, hogy még ezek közül jelentõst nem írtak ki, holott már év elejére ígérték azokat.
A magyar gazdaság szinte stagnál, a
növekedés alig éri el az 1 %-ot. A megye
hátrányos helyzetét növeli az a tény, hogy
mivel itt nincs autópálya, a gazdasági élet
vérkeringésébe is nehéz bekapcsolódni. A

volt laktanyaépületek hasznosításával kapcsolatban az elnök elmondta, hogy a város
törekvéseit néhány 100 millió forinttal támogatni tudja majd a megye.
Sólyom Károly alpolgármester Tapolca
költségvetésének háromnegyedéves teljesülésérõl, a 2008. évi költségvetés irányelveirõl szólt. Hangsúlyozta, hogy a város várva a pályázatok megjelenését - jelentõs
összeget különített el a pályázatok önrészére.
A pályázatokról szólva az alpolgármester
arról adott tájékotatást, hogy Tapolca Város
Önkormányzata a Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítására, az
infrastruktúra- és eszközfejlesztésre, az
oktatási feltételek minõségi javítására a

„Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés
támogatására” címmel kiírt pályázati felhívásra benyújtotta a pályázatát. De beadásra
került a Tapolca-Diszel kerékpárút II.
ütemének a megvalósításához szükséges
pályázat is. Az egymilliárd forint értékû
kötvénykibocsátás a város fejlesztését,
fejlõdését lesz hivatott szolgálni - hangsúlyozta. Az alpolgármester a laktanyai ingatlanok hasznosításáról szólva leszögezte,
hogy az önkormányzattól független, adminisztratív tényezõk hátráltatják ennek megvalósítását. - A mentõállomás beköltözik a
kórház területére - hívta fel a jelenlévõ vállalkozók figyelmét - így a volt 4250 m2-es
állomáshely kiadó vagy eladó lesz.

Fotó: N. Horváth

Az összejövetelen a vállalkozói kérdésekre válaszolva szó esett még a DRV
Zrt. privatizációjáról, az Ipar utcai fejlesztésekrõl is

A környezet védelme
az ember védelme
Aktuális környezetvédelmi kérdésekrõl
tartott fórumot Dióssy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
szakállamtitkára december 14-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A globális klímaváltozás Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) kidolgozását tette szükségessé - mondta az elõadó.
-Szükség van olyan uniós és nemzetközi
követelményeknek is megfelelõ intézkedésekre, amelyek az éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését,
valamint a növekedést szabályozza.
Fontos, hogy a vízgazdálkodásban, a
mezõgazdaságban, az egészségügyben, a
természetes élõhelyek védelmében, valamint az épített környezet és infrastruktúrában megtörténjen a helyzetértékelés és
ennek megfelelõen történjenek meg a szükséges intézkedések. Az adórendszeren keresztül is hatni kell a célok érdekében. A
bevezetésre javasolt intézkedések köréhez
tartozik a hulladéklerakási díj bevezetése, a
vízkészletjárulék mértékének emelése, az
árvízi járulék bevezetése, valamint az
általános úthasználati díj bevezetése a 3,5 t
alatti jármûvekre, a gépjármûadó egyidejû
eltörlése.
- A 7000 milliárd forint összértékû pályázati kiírások 4 körösek - mondta Dióssy
László. - Az elsõ két körben szennyvízelvezetésre és tisztításra, az ivóvíz javítására, energetikai hatékonyságra, komplex
vízvédelmi beruházásokra, valamint szenynyezett területek kármentesítési-feladatainak elvégzéséhez is lehet támogatást nyerni.
A harmadik pályázati kör leadási határideje
2008. február 15. Innen az önkormányzatok
állati hulladékkezeléshez, vízbázisvédelemhez remélhetnek segítséget. A negyedik
kör kiírásával kapcsolatos egyeztetések
most zajlanak- tette hozzá az államtitkár.

A városnak ez a része a '60-as '70-es években épült ki
- Választókörzetem a 4. számú körzet. A
Berzsenyi, a Juhász Gyula, illetve a Móricz
Zsigmond utca, valamint az ezeket összekötõ kis keresztutcák tartoznak ide - válaszolja kérdésemre Császár László a képviselõi sorozat riportalanyaként.
- Ez a választókörzet a város egyik legnagyobb körzete, közel 2000 választópolgár
lakik itt. Jellemzõje, hogy míg az egyik
részén nagyvárosias, emeletes társasházak
vannak, addig a másikon kertes, családi
házak. Ebbõl is következik, hogy a gondok,
problémák is eltérnek egymástól. A városnak
ez a része a '60-as, '70-es években épült ki,
így mondhatom, hogy zömében ma már
idõsebbek lakják, de természetesen fiatalok is
élnek itt.
- Tapolca - mint minden kisváros - egy fõ
utcás, egy városközpontú település volt.
Sikerült-e itt kialakítani egy üzletekkel, szolgáltatásokkal ellátott új városmagot?
- Ebben a városrészben a Berzsenyi
utcában van egy kis üzletsor, de csak egy-két
vállalkozó tudja régóta tartani magát, több
üzlet - köztük önkormányzati tulajdonú is gyakran cserél bérlõt, gazdát, mert valami
miatt nem találják meg itt a számításukat, azt
a profilt, azt a piaci pozíciót, amelyben sikereket érnének el. Ugyanakkor látunk ellenpéldát is, hiszen közkedvelt az Y-ABC, a
SPAR pedig a város egyik legjobban ellátott
üzlete, ahová nagyon sokan járnak vásárolni
a városközpontból is.
- Az elmúlt hónapokban lakossági
fórumokat tartottak a Juhász Gyula utcában
élõk kérésére. A téma: az utcán átmenõ hatalmas forgalom okozta gondokra, problémákra
megoldáskeresés. Hol tart ma az ügy?
Változott-e a helyzet?
- A város egyik neuralgikus pontja ez,

mivel ez az utca a legforgalmasabb. Ehhez
tudni kell, hogy ez az utca nem városi, hanem
állami kezelésben van, az országos úthálózat
része. Megértve az ott élõk panaszát, próbáltuk mérsékelni a problémát, de sokmindenhez nincs jogosultságunk. Ha táblát, forgalomcsökkentõt akarunk kitenni, ahhoz kell a
közútkezelõ véleményezése. Az elmúlt
idõszakban az autóbusz-közlekedés kapcsán
volt több lakossági fórum. Az itt élõk azt
nehezményezték, hogy a helyijáratokat a
belváros egy részébõl ide tereltük. Készítettünk forgalomszámlálást, és kiderült, hogy
nem az autóbusz-közlekedés, hanem a
tehergépjármû-forgalom, illetve a személyautó-forgalom a meghatározó itt. Amíg egy
nap 40-60 autóbusz halad itt át, addig az
elõbbiek forgalma több ezerre tehetõ. Annyi
eredményt tudtunk elérni, hogy a Juhász
Gyula utcában a SPAR-tól 40 km-es forgalomcsökkentõ táblákat tettünk ki este 10-tõl
reggel 6-ig, hogy csillapítsuk az éjszakai forgalmat. Több gyalogátkelõ helyet építettünk
ki a kritikus szakaszon, megpróbáltuk a
kiemeltet is, de éppen az országos út miatt ezt
nem tartották elfogadhatónak az illetékesek.
A sebességkorlátozás viszont csak annyit fog
érni, amennyit a gépkocsivezetõk betartanak
belõle.
- A legutóbbi közmeghallgatáson a Móricz
Zsigmond utcában lévõ vendéglátóhellyel
kapcsolatban is voltak felvetések.
- A téma nem újkeletû. Én 1998 óta
vagyok ennek a választókörzetnek a
képviselõje, azóta találkozom ezzel a kérdéssel. Az ott lévõ - 6-22 óráig nyitva tartó ABC a város egyik legforgalmasabb kereskedelmi egysége. A lakosság elfogadta, szeret
ott vásárolni. Az alatta mûködõ vendéglátóegység vendégköre változó. Itt is, - mint a

város többi részén - elõfordul, hogy néhány
renitens vendég zavarja az ott élõk nyugalmát, de ez még nem ok a bezárásra.
Természetesen a tulajdonosnak kötelessége,
hogy betartsa a szabályokat, hogy fokozottan
ügyeljen a lakossági felvetésekre. Ebben a
keresztezõdésben a közlekedés is problémás,
éppen a nagy forgalom miatt, de a közlekedés
rendjének a megváltoztatására csak akkor
kerülhet sor, ha az ott élõk egységesen akarják, mert az nem lehet, hogy a lakosság egy
része fölfelé, a másik része pedig lefelé
szeretné egyirányúsítani az utcát.
- A gondok, problémák mellett melyek azok
a dolgok, amelyek örömet szereznek a
választókörzetben?
- A Széchenyi István Szakképzõ Iskola is
ide tartozik. Ebben az intézményben az
elmúlt idõszakban több örömteli esemény is
volt. Szép, új tanmûhely épült, a kereskedelmi- vendéglátóképzést két tankonyha is
segíti. Miután a BEFAG bezárta az asztalos
tanmûhelyét, szükség volt arra, hogy új
megoldást keressünk a gyakorlati képzéshez.
Úgy tûnik, hogy máris sikerült. A megyében
most van átalakítás alatt a szakképzés, az új
struktúrában keressük a SZISZI- helyét. Úgy
gondolom, hogy fenti lépések is hozzásegítenek ahhoz, hogy az iskola jövõje biztosított legyen. Jó dolog végigmenni a
választókörzetemen, már csak azért is, mert a
csatornázás után az utcák új aszfaltburkolatot kaptak, és több helyen a járdák is
megújultak.
- Van játszótér ebben a választókörzetben?
- Igen, van, de ez nemcsak az én
körzetemhez tartozik. Több mint tízmillió
forintos beruházással, az uniós szabványoknak megfelelõ játszóteret sikerült kialakítani,
az ott élõ sok kisgyerek és szülõ örömére.

Új Tapolcai Újság

Ennek a megoldásához, az eszközök beszerzéséhez, a parkosításhoz - a képviselõi
keretemet is felajánlottam - amíg volt ilyen.
Nagyon jó kapcsolatom alakult ki az itt lévõ,
magántulajdonú házak lakóival, közös képviselõivel is. Maximálisan együttmûködünk a
városrész szebbé, virágosabbá tételében.
- A legutóbbi választások óta Lasztovicza
Jenõnek, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnökének a fõtanácsadója.
- A választások idején kampányfõnöke
voltam térségünk országgyûlési képviselõjének, Lasztovicza Jenõnek, így - miután
elnyerte a közgyûlés elnöki tisztét - egyenes
út vezetett az elnöki fõtanácsadói tisztségig.
Feladataim közé tartozik az is, hogy
tehermentesítsem az elnök urat a közgyûlésben, ha õ a protokolláris rendezvények vagy
a parlamenti elfoglaltsága miatt azon nem tud
részt venni.
- Tapolcától 50 km-re, „Veszprémbõl”, egy
kicsit „feljebbrõl”, milyennek ítéli meg a
város helyzetét a megyében?
- Szerintem Tapolca - a hasonló nagyságrendû települések között - nincs rossz
helyzetben. Mûködõképes, nem sújtják
hitelek. Az az út, amelyen '98 óta járunk, jó
út. Fejlõdik a település. A középiskolák
átadása a megyének - bár nehéz szívvel tettük
- szükséges lépés volt. Ezzel a város 120 millió forint többletkiadástól szabadult meg. A
tapolcai Képviselõ-testületbõl többen - Ács
János polgármester úr, Lévai József
képviselõ úr és jómagam is - a megyei közgyûlés tagjai vagyunk. Lasztovicza Jenõ, a
közgyûlés elnöke pedig a mi választókörzetünk országgyûlési képviselõje. Együttmunkálkodva igyekszünk ott is ellátni a város
képviseletét.
Az oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet
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„Ismét jön karácsony, - nap mint nap közeleg, belopja melegét, - tárd ki a szívedet:
Gondold el, mit tehetsz, hogy mást is hevítsen
a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten…”

Áldott,
békés karácsonyt
és
reményteli
új évet kívánok
minden
tapolcai polgárnak!

Parkosítás felajánlásból

Fotó: N. Horváth

A régi temetõhöz tujákat ültettek

Tapolca közterületein az elmúlt idõszakban a Kemenes Kert Kft mintegy 600
örökzöld dísznövényt ültetett el.
A növényeket a Kft a városnak ajánlotta fel, értékük mintegy kettõmillió Ft. A
borókák, a hamisciprusok és a nyugati tuják különféle alakú és színû változatai a régi
és az új köztemetõhöz, a Kazinczy Ferenc Általános Iskolába, valamint a keleti városrészbe kerültek. A város köszönetet mond az ajándékért.

Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõ,
a megyei közgyûlés elnöke

Minden embernek van történelme
„Bartalis Imre kivételes író hitelét nemcsak
az szavatolja, hogy a népi irodalom kiváló
ismerõje, hanem az a tény is, hogy Õ hosszú
és úgyszintén kivételes vidéki állat-orvosi
tevékenysége révén megismerkedett a népi
lélek, az ethosz legmélyebb tartalmával. Írásaiban a nemzeti önmegismerés, elkötelezettség a hétköznapok legapróbb valóság
elemeiben is megnyilvánul” - írta dr.
Gelencsér Ferenc a most hatodik kötetét
bemutató állatorvos-íróról.
A könyvbemutatóra december 11-én került
sor a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

A vetítéssel egybekötött közönségtalálkozó
kalauza most is Bánffy György Kossuth-díjas
színmûvész volt. Az új kötete címe: Velünk
élõ történelem. De mondhatnánk azt is, hogy
a történelem mi vagyunk?
- Igen. A mindennapi életünkben kell
megélni azt a változást, amely velünk kapcsolatos, születésünktõl kezdve egészen
addig, amíg a Jóisten megadja a lehetõséget
arra, hogy éljünk és részt vegyünk a társadalom formálásában - válaszolja kérdésemre az író.
- Orvos-író - mondják Önrõl sokan a
méltatói közül.
- Én valójában nyugdíjas állatorvos
vagyok, aki szeret írni. Az Ön által említett
írói címet az elsõ kötetem, a Paraszti huncutságok megjelenése után aggatták rám.
Az a kötet eddig már három kiadást ért
meg, és a „profi” írók nem akarták elhinni,
hogy egy kezdõnek ilyen sikere lehet.
Nagyon sok levelet és elismerést kapok
ezzel a kötettel kapcsolatban még ma is.
Egy letûnt kor történelmét foglalja magában az a könyvem, s úgy látszik, a korosztálynak is tetszik az, amit és ahogy írtam
róla.
- Az elsõ kötet megjelenése óta már a
hatodik kötet bemutatásához érkezett el.
Honnan táplálkozik még ma is az írói
késztetés?

- A középiskolából. Székesfehérvárra
jártam a ciszterciekhez. Az ottani magyarlatin szakos tanárom ajánlotta mindannyiunknak: „vegyetek egy irkát, és ami napi
érdekes esemény történik veletek, azt írjátok bele. Ha majd felnõttek lesztek,
meglátjátok, hogy mennyi kedves, már
elfelejtett történet jut majd eszetekbe a
segítségével a régmúltból”. Nos, én megfogadtam a tanácsát. „Irkám” azóta is van.
Egy-egy állatorvosi találkozón a kollégáim
irigykedve kérdik tõlem, hogy miként
tudtam megõrizni úgy a memóriámat, hogy
olyan sokmindenre emlékszem, amire õk
nem. Nekik bevallottam, hogy az irka a
„ludas”, mert abban minden benne van, és
- sajnos - az én emlékezõtehetségem sem
jobb, mint az övék, azaz a 70-80 éveseké.
Az irkám csak segédeszköz ahhoz, hogy
írjak. Az igazi motivációt az örömszerzés
adja. Csodálatos dolog megtapasztalni egyegy író-olvasótalálkozón az õszinte érdeklõdést, látni a csillogó szemeket, de a
feleségem és a gyermekeim biztatása is
erõt ad az újabb és újabb kötet megírásához.
- Mirõl szól ez a mostani, és kiknek ajánlja?
- Felnõtteknek ajánlom, fõleg állatorvosoknak. Ebben a kötetben legnagyobb
részben az Állatorvosi Kamarai Hírekben

megjelent írásaim találhatók. Nemcsak a
nagy professzorok életét mutatom be, de a
hétköznapok közkatonáit is. Vallom, hogy
minden embernek van történelme. Az életrajzokon keresztül kedves emlékek válnak
élõ valósággá. Ezek az írások 40-50-60 év
egyéni történelmét ölelik úgy fel, hogy
kitekintést is kapunk az õket körülölelõ
világra. Tíz év kutatómunka eredménye a
104 állatorvos életrajza. A kötetben helyet
kaptak olyan írások is, amelyeket rólam
írtak.
- Már hagyománnyá nemesedett szép
gesztus, hogy Bánffy György, Kossuth-díjas
kiváló mûvész mutatja be az Ön köteteit.
- Ez valóban így van. A Paraszti huncutságok elsõ megjelenésekor kértem meg Õt
arra, hogy ha tetszik neki a könyv, mutassa
be az olvasóközönségnek. Örömmel tett
eleget a felkérésnek. A nagysikerû közönségtalálkozóra a Batsányi János Mûvelõdési Központban került sor. - Imrém mondta ezt követõen - ha bármikor szükséged van rám, csak szóljál. Azóta már volt
három bemutatóm Budapesten és most a
hatodik Tapolcán.
- Hogyan tovább?
- Biztos, hogy írni fogok még, ha nem
lustulok el. Az irkámban még sok-sok
történet van. Ha a Jóisten is segít, akkor
azokból is könyv lehet.
NHE

Gálamûsor az 50. évfordulón
November 30-án zárta a Bárdos Lajos
Általános Iskola az 50 éves évfordulóra
szervezett programsorozatát.
Kora délután elõször fát ültettek az
iskola udvarán a Tanúhegyek Egyesületének támogatásával Bertha Bulcsú és
volt pedagógusuk, Bertha Vince emlékére.
Innen az ünneplõk közösen sétáltak fel
a Tamási Áron Mûvelõdési Központhoz,
ahol 17 órakor kezdõdött a több mint 2
órás gálamûsor. Az igazgató úr köszöntõjében elõdeit is méltatta, s a három
jelenlévõ volt igazgatónak virágcsokorral
köszönte meg munkáját.
Az elõadásra az iskola pedagógusai
közel kétszáz gyereket mozgattak meg,
készítettek fel. A jól felépített, változatos,
színvonalas produkciókban mind az alsós,
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mind a felsõs tanulók részt vettek. Az
iskola munkájának színes palettáját vonultatták fel a színpadon: láthattunk néptáncot, hangszeres zenét, népmesét, verset,
németnyelvû jelenetet, skót táncot, modern táncot, jelenetet a Légy jó mindhalálig-ból. A mûsor elején és végén az
intézmény két kórusa gyönyörködtette a
nézõket. Az ünnep fényét emelte, hogy
volt diákok is felléptek: Fehér Éva
(fuvola), Farkas Mihály (gitár), Schmidt
János (klarinét), Csaba Zsolt és párja (az
Állami Népi Táncegyüttes tagjai) és a
Batsányi Táncegyüttes volt Bárdos-iskolás tagjai (néptánc), Takácsné Németh
Magdolna és lánya Takács Eszter (zongora, hegedû). Minden fellépõnek egy kisdiák köszönte meg virággal, hogy meg-

tisztelte régi iskoláját azzal, hogy eljött és
produkcióval készült. A mûsorszámok
között az elkészült iskolatörténeti könyvben látható képeket vetítették ki, alatta
pedig az énektagozatos kis- és nagykórus
zeneszámaiból készült CD-t lehetett hallani.
A gála végén Sólyom Károly alpolgármester bejelentette, hogy az iskolának
300 ezer forintot ad az önkormányzat az
50 éves évforduló költségeinek támogatására. Ezt követõen a vendégek az
elõtérben megtekinthették Reindl Erzsébet és Zentai Csaba által összeállított
iskolatörténeti kiállítást, majd a fogadáson
örömmel beszélgetett mindenki a csodálatos, egész estét betöltõ mûsorról.
Varga Edit

Új Tapolcai Újság

Egy nagyszerû tánc: Csaba Zsolt és
Nemes Szilvia
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Szeretetbe csomagolva
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.”

Fotó: Major

December 17-én zenés karácsonyi
megemlékezésre került sor a tapolcai
Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében. A rendezvénynek a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ aulája adott otthont.
A megjelent vendégeket Bartha Józsefné, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte ünnepi gondolataiban.
A karácsonyi mûsort a Csobánc
Népdalkör zenés, betlehemes összeállítása
nyitotta meg. Szabó Alexandra - a
Járdányi Pál Zeneiskola tanulója hegedûjátéka, valamint Tóth Ádám
énekes, verses elõadása közelebb hozta
számunkra az ünnepeket.
A szervezõk a mûsor zárásaként karácsonyi ajándékcsomagokkal kívántak békés, boldog karácsonyt.
Lassan elfelejtünk szeretni, pedig a
szeretet ünnepén van a legnagyobb szükségünk egymás figyelmére, egy kedves
szóra, egy röpke mosolyra, egy igaz pillantásra.
Major Tünde

A sport átvezet
a láthatatlan és a valós falakon is
Magyarországon megközelítõleg 300.000
értelmi sérült ember él. A hétköznapi élet
egyik, számukra legfontosabb cselekvési
lehetõsége a sport. Ezt felismerve jött létre
1989-ben a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség, amely tervezi, szervezi és bonyolítja az enyhe, a középsúlyos értelmi
sérült, továbbá a halmozottan fogyatékos
emberek rendszeres edzés- és versenyprogramját.
Tapolca kiemelten támogatja ezt a törekvést, és már harmadik alkalommal adott
otthont a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola által rendezett Regionális Egyesített Teremlabdarúgó
Tornának.
A rendezvény ünnepélyes megnyitójára
december 7-én, a Bárdos-iskola tornatermében került sor. A torna résztvevõit Bognár
Ferenc, a Szász Márton-iskola igazgatója, a
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség regionális igazgatója köszöntötte. Czémán Imre,
az MSOSZ labdarúgó-szakosztályának vezetõje megnyitójában köszönetet mondott nemcsak a városnak, de a régióigazgatónak is
azért a támogatásért, amelynek eredményeképpen sor kerülhet a teremlabdarúgó versenyre. Majd Hrutka János, az MSOSZ labdarúgó nagykövete méltatta a város és a rendezõ iskola érdemeit, kívánt jó mérkõzéseket

Évfordulók
1890. december 15.
117 éve
Megnyílt az újonnan felállított vinczellériskola.
Igazgatója Deák Tamás szõlészeti vándortanító lett.
1890. december 21.
117 éve
Megjelent Tapolcza és Vidéke mutatványszáma. A
helyi és vidéki érdekû társadalmi hetilap célja
„Intelligens lakosság saját közlönye révén
beszéltessenek meg városunk és vidéke érdekei.”
1895. december 22.
112 éve
Az elsõ vegyes polgári házasság Tapolczán.
1960. december 25.
47 éve
Önkiszolgáló könyvesbolt nyílt Tapolcán.
1905. december 31.
102 éve
1905. évben a „tapolcai községi népkönyvtár”
állománya 326 kötet. 97-en vették igénybe. 2958
kötetet kölcsönöztek.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

úgy a játékosoknak, mint a nézõknek.
Szombaton és vasárnap már a Városi
Rendezvénycsarnokban zajlottak a mérkõzések. A csapatok Székesfehérvár mellõl,
Polgárdiból, Ajkáról, Zircrõl, Pápáról,
Darvastóról, Magyarszerdahelyrõl, Gyõrbõl
és Kastélyosdombóról érkeztek, azaz
lefedték az egész dunántúli régiót. 4 férfi
divíziócsoportban 12 csoport, valamint 1 nõi
csoport lépett a pályára. Az MSOSZ szabályzata szerint a FIFA játékszabályait alkalmazzák a tornák során, ha az nem mond ellent a
speciális labdarúgás szabályainak.
- Nagyon sok ügyes játékossal találkoztam
ezen a tornán - mondja Czémán Imre - szinte
minden csapat éremmel térhetett haza. A
díjakat Marton József alpolgármester és
Buzás Gyula önkormányzati képviselõ adta
át a gyõzteseknek. A teremlabdarúgó tornát
megtisztelte jelenlétével Rába István, az
MSOSZ társelnöke is.

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Eljárás indult lopás bûntett kísérlete miatt
ismeretlen ellen, aki a Halápi úton található
garázssoron több garázsba ajtókifeszítés módszerével behatolt. A bûncselekménnyel okozott kár: 35.000. Ft.
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki a Keszthelyi úton lévõ
fatelepen az ott található konténerbe lakatfeszítés módszerével behatolt, és onnan szerszámgépeket tulajdonított el 1.392.000. Ft
értékben.
A Tapolcai Rendõrkapitányság teljes kollektívája nevében kívánok Önöknek békés,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt!
Molnár András r. fhdgy. megelõzési elõadó
Tapolcai Rendõrkapitányság

A piacvezetõ vállalat
a tapolcai vívók fõ támogatója
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, az APEH Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága, valamint a
Napló szerkesztõsége összefogott, és TOP
100 néven, „csokorba szedte” a megye
legsikeresebb nagyvállalatait, cégeit, vállalkozásait. A három kategóriát felállító
rangsorban - az árbevételt figyelembe
véve - a tapolcai Isover Kft a 26. helyen
áll. A cég bemutatására Csonka József
ügyvezetõ igazgatót kértük meg.
-1994 augusztusában alakítottuk meg
Tapolcán a Saint-Gobain Isover Hungaria
Kft-t. A cég 4 fõvel indult, ma 23-an dolgoznak nálunk. Az árbevételünk az elsõ évben
600 millió forint volt, most 4,5 milliárd.
Helyileg Tapolcán, a FÜSZÉRT raktárban
van a telephelyünk, ennek a területe 4400
m2. A Kft szigetelõanyagok és álmenynyezetek értékesítésével, azaz kereskedelemmel foglalkozik Magyarország egész
területén. A forgalmazott termékek 100 %ban importból érkeznek, mégpedig a 100 %os francia tulajdonú, párizsi székhelyû
Saint-Gobain gyáraiban állították elõ
azokat. Eddig Romániát is mi láttuk el termékekkel, de 2008-tól már nem így lesz,
ugyanis a Saint-Gobain épített egy gyárat
Ploestiben.

nagyságának az érzékeltetésére elmondhatom, hogy az árbevételének csak a 7 %-a
szigetelés, és ezzel piacvezetõ. Ahhoz, hogy
itthon elsõk vagyunk, nagyban hozzájárul
az is, hogy a környezõ országokban nagyon
jó gyártóbázisok vannak. A mi gyártóbázisunk Ausztria. Nagy az érdeklõdés a
termékek iránt, hiszen egy jól hõszigetelt
épület fûtésköltsége akár 40-45 %-kal is
kevesebb lehet, ugyanakkor a környezetet is
védi, hiszen így kevesebb a károsanyag
kibocsátás.
- Mi várható jövõre?
- Folyamatosan bõvítjük a termékskálánkat. Egy új generációt hoztunk a
piacra, amely egyesíti az üveggyapot és a
bazaltgyapot legjobb tulajdonságait, azaz
rugalmas, mint az üveggyapot, és nagyon jó
tûzálló, mint a bazaltgyapot. Ezt a terméket
Franciaországból, Belgiumból, Németországból, Svédországból, Ausztriából,
Lengyelországból és Olaszországból hozzuk Magyarországra.
- A Kft tapolcai székhelyû, az alkalmazottak is tapolcaiak?
- Sajnos, csak részben, ugyanis a városban hiába hirdettünk állásokat, nincs rá
jelentkezõ.
- Milyen végzettségû jelentkezõket keresnek?

Fotó: N. Horváth

- A termékkel az egész országot behálózzuk, kb. 7-800 telephelyen árulunk
szigetelõanyagot és álmennyezetet - mondja Csonka József igazgató
- Ez a tény óhatatlanul is felvet egy
kérdést: a romániai termelés nem érinti
hátrányosan a tapolcai céget? Nem fordulhat elõ az, hogy onnan, a romániai gyárból
fogják kielégíteni a magyarországi szükségleteket is?
- Nem érint bennünket ez hátrányosan,
mert például Szegedet eddig sem Tapolcáról
láttuk el. Egy ugyanakkora bázisunk volt
Szegeden, és azt most bezártuk.
- Mióta ügyvezetõje a cégnek?
- Az alapítástól, de már 30 éve dolgozom
a szigetelõ szakmában.
- Bizonyára kiállítások, vásárok állandó
résztvevõje az Isover Hungarica Kft.?
- Ez valóban így van. Ott vagyunk minden jelentõs nemzetközi és hazai kiállításon,
vásáron. Szigetelõanyagban Magyarország
piacvezetõi vagyunk éppen úgy, mint ahogy
a világban a Saint-Gobain. Az anyacég

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Csipszer Miklós Richárd és Polánszki Krisztina
Horváth Béla Zoltán és Szép Melinda
Koczor József és Nagy Eszter
Petõ Zoltán és Rozsos Márta

gyermekük: Csenge
gyermekük: Hanna
gyermekük: Richárd József
gyermekük: Zsombor
Gratulálunk!
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- Közgazdászt, marketingest, pénzügyi
illetve kereskedelmi szakembert. A perfekt
angol nyelvtudás kötelezõ az állás betöltéséhez, hiszen az alkalmazottnak járnia kell
a világot, és a kommunikációs nyelv az
angol.
- Az Isover nemcsak a forgalmazott termékrõl ismert, de arról is, hogy a sport
támogatója, sõt a Balaton Isover Vívóklub
nevében is ott szerepel.
- Valóban szívesen és örömmel támogatjuk nemcsak a sportot, de az oktatást is.
Fõ szponzorai vagyunk a vívóknak, de a
Városi Rendezvénycsarnok is számíthat
ránk, illetve a szakképzési alapból a
Széchenyi István Szakképzõ Iskolát részesítjük támogatásban. Mindig is szerettem a
sportot, így most a támogatásokon keresztül
ennek tanújelét is adhatom. Szívesen és
örömmel teszem.
NHE

Házasságot
kötöttek:
Kovács István és Muzsi Henriett
Molnár István és Mészáros Nikoletta
Nyári Róbert József és Németh Orsolya
Gratulálunk!
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Kutatóintézet a magyar bor szolgálatában
Az FVM Badacsonyi Szõlészeti és
Borászati Kutatóintézete Pro Vino Hungarico kitüntetésben részesült, melyet
dr. Májer János igazgató vehetett át a
Borlovagrendek Országos Szövetségétõl.

tüzet”, megtartotta a folyamatosságot.
Néhány fõvel végig megmaradt a részleg.
Tisztes fejlõdést követõen 2002. január elsejétõl újra önállóvá válhattunk.
- Milyen út vezetett a megtisztelõ cím elnyeréséhez?

Fotó: N. Horváth

A díj odaítélésének örömteli hírét Dr. Májer János és Tóth János Zoltán a
Márton-napi vígasságon jelentette be a Tamási Áron Mûvelõdési Központban
- Kérem, meséljen az intézet múltjáról!
- A 90-es évek elején a „klinikai halál”
- Az intézetünket 1896-ban alapították, és állapotában voltunk. Kiss Ervin tevékeny1898-ban kezdte meg a mûködését. A ségét a borlovagrendi vonatkozásban is meg
Badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kutató- kell említenem. A Vinum Vulcanum Borállomás 1951-ben alakult. Jól felépített lovagrend alapítása az õ nevéhez köthetõ.
intézménynek számított, ezzel is megelõzve Úttörõ szerepet töltött be abban, hogy
a korát. A háborút és az átszervezéseket Badacsony a „Szõlõ és a Bor Nemzetközi
követõen az 1970-es évekre mintaszerûen Városa” címmel büszkélkedhet. Tavaly óta
mûködõ intézetté vált, budapesti koordináló hozzánk kötõdik a borlovagrend nagy renközponttal, valamint egy viszonylag nagy dezvénye, a Kéknyelû virágzásának ünnepe.
önállósággal rendelkezõ, önállóan gazdál- Az elmúlt évek alatt kicsit megújult borlokodó kutatóállomással. 1982-ben az át- vagrend: a Kéknyelû virágzás ünnepét
szervezések hatására Kecskemét lett a választotta fõ rendezvényének, mely az
központ. A kutatóhely a Badacsonyi Állami intézetben testesült meg elõször. Szakmai
Gazdasághoz került. Ez a tevékenység idõ- rendezvényeinket (metszési, szüretelési
vel többé-kevésbé felszámolódott. Elõdöm, bemutatók, egyéb tematikus bemutatók)
Kiss Ervin a nehézségek ellenére is „õrizte a évrõl-évre siker kíséri.

- Milyen kutatásokat végeznek az
intézetben?
- Kutatásainkat három témacsoport köré
sorolnám: Elsõként a tágabb értelemben vett
fajtakutatást említeném, amely nemcsak
nemesítést jelent, hanem magába foglalja a
biológiai alapok fenntartását, a törzsültetvények létesítését. Ide tartozik a klónszelekciós, keresztezõdéses nemesítés,
illetve a fajtaérték - kutatás, mely segítségével a régió számára új arculatot adhatunk. A
költségvetésünket pályázati pénzekkel igyekszünk kiegészíteni. Jelenleg két pályázatunk
elbírálására várunk. Most nyertünk egy nagy
léptékû, 400 milliós Balatoni Régiós
Fajtaérték - kutatási pályázatot egy konzorciummal. A következõ témakör az integrált,
környezetbarát szõlõtermesztési módszerek
fejlesztése, kutatása. Itt, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területén bizonyos természetvédelmi elõírásokat is figyelembe kell
vennünk. (A Balaton vízminõség védelme,
erózióvédelem). Elsõsorban a talajmûvelési
kísérleteinkre helyezném a hangsúlyt. A harmadik átfogó csoport a Balatoni Borrégió
marketing stratégiájának elemzése. Fontos
feladatunknak tartom a három irány megtartását. Úgy gondolom, hogy a Balatoni
Borrégió kialakulásában és létrejöttében
fontos katalizátor szerepet töltöttünk be.
Emellett mûködik egy szolgálatunk, ahol
komplex szaktanácsadást biztosítunk,
valamint egy akkreditált laboratóriumunk
talajvizsgálatra és borvizsgálatra. Az utóbbi
idõszak legfontosabb eredményének a
kéknyelû elterjedését és stabilizálódását tartom. Büszke vagyok kicsi, ám lelkes és szorgalmas csapatomra, amelynek tagjai úgy
érzem, erõn felül teljesítenek.
- Milyen borokat ajánl az ünnepi asztalra?
- A Kéknyelût feltétlenül, a száraz
Szürkebarátot, valamint az Olaszrizlinget.
Külön szeretném az olvasók figyelmébe
ajánlani új fajtáinkat is, a Rózsakõ nevû kései
szüretelésû csemegeborunkat és a Vulcanust.
Major Tünde

Bemutatták a
bajnokról szóló könyv
második kiadását
Ünnepélyes keretek közt mutatták be N.
Horváth Erzsébet Csermák József, a
kalapácsvetõ címû könyvének második,
bõvített, aktualizált kiadását.
A könyvbemutatón Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke kiemelte Csermák
József olimpiai bajnokunk pályafutásának,
eredményeinek példaképi értékét a mai fiatal
tehetségek számára. A jelenlévõket köszöntötte Marton József, Tapolca város alpolgármestere, felszólalt Jakabháziné Mezõ
Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia fõtitkára.

A könyvbemutató házigazdája, Csik
Ferenc, a Veszprém Megyei Testnevelési és
Sporthivatal vezetõje elõbb Mozsdényi
Józseffel, a bajnok sporttársával, majd a
könyv szerzõjével beszélgetett. A bemutató
színvonalát emelte, hogy két fiatal diák,
Molnár Réka és Császár Gábor részleteket
olvasott fel a mûbõl, és a nézõk megtekinthették a helsinki olimpiáról készült filmet.
Antal Edit

Örülök, hogy gyermekkönyvtáros lettem
Ha valaki jövõre Varga Károlynétól,
mindenki Edit nénijétõl szeretne útbaigazítást kérni a Wass Albert Könyvtár
Gyermekrészlegében, már nem teheti
meg. Ugyanis Õ - saját kérésére, élve a
törvény adta lehetõséggel - 2008-ban
nyugdíjba vonul. A vele készített riportunkban a kezdeteket is felidéztük.
- 39 évet töltöttem a gyermekkönyvtárban, nagyon szerettem ezt a munkát. Sok
szép élményem fûzõdik hozzá, generációk
nõttek fel a „kezem alatt”, és bízom
benne, hogy elindítottam õket egy olyan
úton, amelyen az olvasás mindig hû útitársuk lesz. Januárban, februárban talán még
itt leszek a könyvtárban, de utána más dolgokkal szeretnék foglalkozni.
- Mi az a más? Ismerve téged, nem
valószínû, hogy otthon fogsz malmozni,
kézimunkázni.
- Pedig ezeket is nagyon szeretem, és
hát, van három unokám, akik már nagyon
várják, hogy a nagymamájuk otthon játszszon, tanuljon velük. Természetesen emellett most már egy kicsit aktívabban is
szeretném kivenni a részemet azoknak a
civil egyesületeknek, alapítványoknak a
munkájából, amelyeknek a vezetõségi
tagja is vagyok. Van egy-két olyan szellemi munkám is, amelyet a gyakorlati
feladatok mellett még nem volt idõm befejezni. Bízom benne, hogy most majd erre
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is sor kerül.
- Mikor és miként lettél gyermekkönyvtáros?

a Kossuth Lajos utcában volt az egy helyiségbõl álló gyermekkönyvtár (ma lámpabolt van a helyén), a WC az udvaron

Varga Károlyné az általa megálmodott, nagysikerû mama-baba klubosokkal
- Mindig pedagógusnak készültem, de a
véletlen úgy hozta, hogy könyvtáros lettem, amit nem bántam meg soha. Tóth
Józsi bácsi felesége, Nusi néni 1969-ben
ment nyugdíjba a könyvtárból. Én akkor
kerültem oda az érettségi után. Kezdetben

volt, kezet mosni csak lavórban lehetett.
Onnan kerültünk a Lenin tér 11-be, (ma
Fõ tér 11.), az emeletre. Onnan- sajnos1989-ben el kellett jönnünk, mert szándékos gyújtogatás következtében - éppen
karácsonykor - kiégett a könyvtár. Amit
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nem tett tönkre a tûz, azt viszont az oltásra használt víz tett használhatatlanná.
Szerencsére az ottani anyag jelentõs részét
sikerült pótolnunk egy, a rendszerváltozás
idején megszûnt budapesti szakszervezeti
könyvtárból. A legtöbb kár a zenei anyagunkat érte, pótolhatatlan bakelitlemezek
égtek el, közel 1100, és több tízezer dokumentum semmisült meg. A mostani
helyünkre a rendszerváltozást követõen
került a könyvtár,a volt pártbizottság
helyére. Bár él bennem a nosztalgia a Fõ
téri könyvtár iránt, de õszintén be kell vallanom, hogy szakmailag az a jó, hogy úgy
a felnõtt-, mint a gyermekrészleg egy
helyen van, a könyvtár így egységet alkot.
- Ha összegzel, melyek voltak azok a
feladatok, amelyekre legszívesebben emlékszel vissza?
- Mindet szerettem, de büszke vagyok az
olvasópályázatra, a nyári táborainkra, arra a
történelmi olvasópályázatra, amelynek a
gyerekek által készített tárgyi eszközei a
gyermekrészleg állandó kiállításának részét
képezik. Sajnálom, hogy a Baba-Mama
Olvasóklubot csak késõn indítottam el,
mert óriási iránta az érdeklõdés. Bár, mint
mondtam, pedagógusnak készültem, de
örülök, hogy gyermekkönyvtáros lettem. Ez
a munka magában egyesíti a pedagógiai
nevelést, ugyanakkor nagyobb szabadságot
is adott.
NHE

KULTÚRA

Szép Norbert kiállítása; azaz a mecenatúra Tapolcán
Lasztovicza Jenõ, országgyûlési képviselõnk szépszámú közönség elõtt köszöntötte a kiállító festõt, majd a bevezetõ
elõadásra átadta a szót a cikk írójának
december 12-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

A mûvészeti élet nem nélkülözheti a
mecénási támogatást, azt, hogy Tapolcán a
Pelion Hotel vezetõsége biztosít a tehetséges fiatal alkotóknak megjelenhetést, értõ
és esetenként akár vásároló kultúrált közönség elõtt. E lehetõség meglátszik a látható

Fotó: N. Horváth

Hazai tájakon...
Róma császárkorának ragyogó idõszaka
volt Augustus uralkodása, amikor Maecenas
nevezetû, dúsgazdag polgár a város mûvészeinek bõkezû anyagi támogatásával biztosította a gondtalan alkotást. Eredménye
olyan pezsgõ mûvészeti élet és ragyogó
alkotások sora volt, amit ma is csodálunk.
Azóta errõl, mint Róma aranykoráról
beszélnek.

mûvek új stílus keresésén. Tapolcán két
kivételes tehetségû fiatal alkotó, Szép
Norbert festõ és Kolop József szobrász
kezdett el dolgozni majd másfél évtizede.
Jelenleg Szép Norbert újabb mûveit
láthatjuk. Elsõ szemrevétel azt bizonyítja,
hogy a múlt századi szürrealista stílust
magáévá tevõ alkotó most új lehetõségekkel próbálkozik. A bemutatott ha-

Történelmi esték Tapolcán
E cím keretében került sor a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban december 13-án
két elõadásra.
A „Bakonyi Poroszkálók” címet viselõ
hagyományõrzõ férfiak bemutatták a XVI.
század történelmi állapotát: vitézek életét a
török korban, a katonák viseletét, fegyverzetét, azok használatát, megszerzésének
fortélyos módját, hisz a császár nem támogatta a végvári vitézek honvédõ életét.
Csepin Péter a Bakonyi Poroszkálók nevében humoros-érdekes, kritikát is tartalmazó
elõadásában szinte történelemórát tartott.
Korszerû vitézi öltözetben - társával - még
bajvívást is bemutatott különbözõ fegyverekkel.
Beszámolt hatalmas vállalkozásukról:
2003-ban, a Rákóczi-szabadságharc 300.
évfordulóján - 30 ezer kilométer lovon! bejárták a történelmi Magyarországot, a
csaták színhelyeit, majd Európa távolabbi
helyeit: Palermo-Szicília-Gibraltár. Az utolsó
úti cél Rodostó. Szerbián, Bulgárián
keresztül - sok áldozattal - jutottak török földre, ahol nagy tisztelettel adóztak a Rákóczi
emlékét idézõ magyar testvéreknek.
A színes bemutatót követte dr. Varga Tibor
jogtudós elõadása a Szent Koronáról.
Hangulatot adott a bevezetõ dal: „Volt egy
hely, ahol jó volt magyarnak lenni… Legyen
végre egy hely, ahol jó lesz magyarnak
lenni.” Fontosabb gondolataiból - az elõadás
sorrendjében - jegyezzünk meg néhányat.
Hazánk számára nagyon fontos a HIT. Amíg
hitünk tart, addig él Magyarország. A
Máriának felajánlott ország közelebb áll az
éghez, mint a földhöz. Minden birtok
gyökere, forrása a KORONA. Jelentése:
szent korona=szent határ, azaz Magyarország. Nemes ember az, aki felelõs tetteiért,
megtalálható. Magyarországnak történeti
alkotmánya volt, örökös alkotmánya 1000-

gyományos szürrealista indíttatású mûvek
között monchróm grafikai technikával
készült képek tûnnek fel. Ezeken a rendkívül pontos városkép, a városképet alkotó
térelemek rajzos és hû perspektívával megjelenített ábrázolásai láthatók. Néhány szót
a szürrealista stílusról.
Nagyon élénk fantáziájú képzõmûvészek,
írók, ókortól napjainkig ábrázoltak mûveikben természetfeletti jelenségeket. Olyan
lényeket, helyzeteket, melyeket az élet nem
produkál, csak a mûvész képzelete.
Egyiptom állatfejû istenei, a középkor katedrálisainak ördög, sárkány szobrai,
oszlopfõk bizarr faragványai, utolsó ítélet
borzongató képei tartoznak ide. Múlt
században a mélylélektan tudósai, Freud,
Jung, Adler megtalálták az emberi tudattalanban e képzelt lények eredetét, az úgynevezett archetípusokban. E váratlan
tudományos eredmény lendítette fel a modern szürrealista stílust, Dalival, Max
Ernsttel, Picassóval az élen. E stílusnak,
mint minden mûvészi törekvésnek, irodalma is született, ami fellelhetõ Thomas
Mannál is.
Ezt a fantáziadús, érzelem- és gondolatgazdag festészetet hihetetlen erudícióval mûveli Szép Norbert. Ezt a mûvészeti
világot segítette a közönség elé jutni a
Pelion Hotel mecenatúrája azzal, hogy
méltó helyet biztosított neki.. Köszönet
érte.
Az elõadást Szép Norbert Barátai Band
tagjai hangulatos zenéjükkel zárták.
Dr. Sáry Gyula

Amit támogatnunk illene
Irodalmat kedvelõ ember gyakran találkozik azzal a sajnálatos ténnyel, ismét
megszûnt egy folyóirat, kellõ támogatás
híján. Megérne egy esti vitát ennek okait
megfejteni.
Csak gyanítani lehet, az illetõ folyóirat
nem illeszkedett a ma divatos postmodernnek nevezett nyelvi értékromboló irányzatokba. Ezért elapadt az állami támogatás.
De ma inkább örüljünk, hogy nehézségekkel bár, de él megyénk irodalmi-kulturális
periodikája, a Vár Ucca Mûhely. Él és hírt
adott magáról két szerkesztõjének, Fenyvesi Ottónak, Kilián Lászlónak és az õket
bemutató Németh I. Péter tapolcai irodalmárnak a jóvoltából.
A szerkesztõk életútját az est házigazdája, Németh István láthatóan jól informáltan
segítette megismernünk. Ez bensõséges
hangulatban folyt, majd, ami izgalmasabbnak ígérkezett, megtudhattuk a folyóirat ars
poeticáját a szerzõ szerkesztõk felolvasott
írásaiból. Az irodalmi anyag költészettõl a
már majdnem tudományos esszéig tág
mûfaji választékkal jeleskedik. Ez azonban
csak a mûfaji kínálat, mert amire leginkább
kíváncsi voltam, az irodalmi értéke mind-

tõl 1946-ig. Magyarország apostoli királyság
volt. Minden hatalom a Szent Korona
eszmerendszerébõl eredt. E korona-érintette
király hatalma és felelõssége vezette a hazát.
A vármegyék földjébõl emelt „Koronázó
dombon” ejtett „Napvágás” a négy égtáj felé
karddal keresztet rajzoló mozdulat értelme:
megvédi a hazát bárhonnan jövõ ellenséggel
szemben.
A Szent Korona-eszmerendszerben a földi
hierarchiában Magyarország áll az élen, mint
apostoli archiregnum.
Adjon ez mindnyájunknak bátor,
egészséges nemzeti öntudatot.
G. Dr. Takáts Gizella

Éneklés felsõfokon
A kitûnõ akusztikájú Nagyboldogaszszony Plébániatemplomban november
23-án elõbb a Tapolcai Kamarakórus,
majd a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság mutatkozott be csodaszép mûsorával. Érezhetõen a Kodály-emlékév
hatott a válogatásra. Túlnyomórészt
Kodály-mûvek hangzottak el.
A Török Attiláné vezette kamarakórus
Kodály: Serkenj fel! kórusmûvét, leg-igényesebb Ave Maria-ját, az ugyancsak idõszerû, Bárdos: Szent Cecília kórusmûvét
mutatta be. Mind az intonáció, mind a
záradékok pontosságukkal, finomságukkal
tûntek ki.
A Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság
szerencsés összetétele megszabta az
énekhangzás teljességét, tömör zengését: az
énekkar egyharmada férfi. Kodály: 114.
Genfi zsoltár megformálása erõteljes-hatásos, lélekbe markoló. A hangok harmóniája
mellett megragadó minden egyes kórustag
tudatos - nemes - átélt szövegmondása: Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének... fölengednének az emberek.
Kodály: Sík Sándor Te Deuma szokatlan
hálaadásával ragad meg. Kodály: Ének
Szent István királyhoz vegyeskarra írt mûve
„világgá éneklését” hazafias hitvallásként
érzékeltük.
Händel Messiásából különösen a
Hallelujah hatott mélyen a hallgatóságra.
Az igényes zenei kíséretet mesterfokon
valósította meg Meh Oxana.
G. Dr. Takáts Gizella

ennek hol helyezkedik el?
Roland Bartes korunk egyik legnagyobb
nyelvésze írja. „A nyelvi szabályok felrúgása ugyanolyan romboló, mint az
erkölcsi szabályoké.” Attól tartottam, kedvszegetten távozhatok, mert olyan irodalmat
kívánnak rám erõltetni, ami éppen ezt a
szabályt nem tartja tiszteletben. Elég volt a
fûrészpor szárazságú szövegeket gyártók
tehetségtelenségébõl. Elég volt az esztétikai értékek helyett a politikai irányultságok elõnybe juttatása. Elég volt abból a
gyakorlatból, hogy élvezhetetlen skriblereket feldicsérnek irodalmi ízlést nem
ismerõ szerkesztõk. Vajon meddig lesznek
etalonok Kertész-, Esterházy-, Konrádmûvek?
Az idõ ugyan rostál, és kevesebbet téved,
mint akár a nagy Gyulai. De azért nem
ártana egy hasonló, nagy formátumú irodalomkritikus, aki - bár gátat vetni a
szemétnek nem tudna, de - legalább a
nyelvi értékekkel tisztában lenne.
A megye kulturált polgárai remélhetõen
tisztában vannak a rossz irodalom rombolásával, és a jó mellett fognak kiállni.
Dr. Sáry Gyula

Megjöttek a Garabonciások!
December 17-én a Városi Könyvtárban zenés adventi esten vettünk részt. A négy
tagból álló Garabonciás-együttes nemcsak hangszeres - énekes mûsorával bûvölt el,
hanem tömör - kedves prózai összekötõ szöveggel kalauzolt a mûsorszámok között.
Az ÕSZ- TÉL- KARÁCSONY téma szálára fûzték a zeneszámokat, melyeket
énekhangjukkal kísértek. „Hullik a sárga levél”… bõgõ- furulya- hegedû- gitár kíséretével éneklik. Imponáló: egy- egy zenész 5-6 hangszeren játszik. Csanádi Imre, Sarkadi
Sándor, Nagy László versére komponált dalaik bájosak, serkentõk. Meg is énekeltették, tanították rá a hallgatóságot. Jézus születése történetét így mutatta be - beszéd és zene váltakozásával - a kitûnõen felkészült együttes. Rábaközi változatban hallottuk tõlük a
„Mostan kinyílt egy szép rózsavirág”. A csendes éj közös eléneklésével - zenekísérettel áhitattal telve zárult a zenés adventi est.
G. Dr. Takáts Gizella
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ADVENTI GONDOLATOK

Isten ereje

Várakozzunk
bizalommal!
Ádvent a nagy lehetõségek idõszaka. Új
irányt szabhatunk életünknek, újra a
krisztusi világosság felé fordíthatjuk tekintetünket. „Kicsiny az az ember, aki nem
keres végsõ biztonságot az õt körülvevõ,
folyamatosan megvalósuló világban. Az a
szegény, aki nem érzi, hogy senki és semmi
nem teheti teljessé, csak az Abszolutum, az
Isten.” (C.Coretto) Nagyon sokan másképp vélekednek, így azután fárasztóan
külsõséges lesz, az Úrral való lelki találkozás fényes ünnepe helyett.
A rómaiak vallották: becsületesen élni,
senkit sem bántani, mindenkinek megadni a
magáét. Kifogástalan, jó alapelvek, melyekkel be lehetett rendezni a múlandó földi életet,
békességben lehetett élni egymással. Mily jó
lenne, ha ma is elismernénk ezeket a szabályokat. S akkor belátná mindenki, hogy arra
viszont nem elegek ezek a koordináták, hogy
az örök életünket biztosítsuk velük, és
Istennel kapcsolatban maradjunk. Csonka
elvekre csonka életet lehet építeni.
A mûvészet régi emlékei között vannak
olyan szobrok, melyeknek egyes részei
hiányosak. Szépségük miatt mégis múzeumokban õrizzük azokat. Ám ezek a szobrok
mégis csak: torzók, hiányosak. Miért élnek
sokan, miért élnénk ilyen csonka, torzó
életet, hiszen lehetõsége van az embernek a
teljeset, a kiteljesítõt megragadni. Tapossuk
lábaink alá a világot - nem egymást! - és törjünk az Örökkévaló felé. Miért?! Mert az Úr
kegyelmébõl lehetõségünk van rá. Újra átélhetjük a teljessé tevõ Megváltó közénk jöttének örömhírét. Küzdjünk fáradt vagy modernnek hitt nemtörõdömségünkkel szemben
az igazi ünnepünkért. Az ünnep: Krisztus, Õ
ad teljes békét, Õ tölthet el igazi és szeretõ
jósággal.
Sorakozzunk a költõ mellé, és kiáltsuk õszintén, bizalommal, tudva, hogy van Aki
hallja:
„Föl! Át! Le! - Szétcsap az egy irány
Oldj ki magamból, emelj, Apám!
Tépj ki - végy vissza, Istenem:
Ölj meg, ölelj meg, Végtelen.
(Szabó Lõrinc)
Áldott, örömteli Karácsonyt mindenkinek!
Nagyné Szeker Éva
evangélikus lelkész

Adventi zenés áhitat
Valóban áhitatos az a zenei keret, amelyet
a kimûvelt énekhangok és a hangszerek
nyújtottak dr. Barsi Balázs ferences
szerzetes adventi elmélkedéséhez december 17-én a tapolcai római katolikus templomban.
A gregorian Ave Maria énekével vonult be
a Tapolcai Kamarakórus a szentélybe, majd
Kodály: HARMATOZZATOK! címû kórusmûvét mutatták be. Johann Sebastian Bach
mûveibõl remekelt hegedûn Román Iván és
Román Mikola; orgonán kísért Somogyi
Hajnalka. Corelli: d-moll templomi szonáta
és az énekszámok között hangzottak el az
elmélkedés mondatai: Az advent a reménység ideje, a szabadságé. Annak idején a
Messiás-váró népek reménysége s mai napig
az egyén reménye. A muzikális Balázs atya
szerint a zene közvetíti az örök életet, ad
valamit a túlvilági szépségbõl. A karácsony
Isten szeretetének ünnepe - ilyen értelemben
a Szeretet ünnepe.
Kodály Ave Maria-ja hangzott el
záradékként, hisz az advent az Angyali üdvözlet ideje, Jézus-váró idõ.
G. Dr. Takáts Gizella
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A kazinczysok és a darvastóiak Rések a falon címû mûsorában december 10én megelevenedett a betlehemi éjszaka

„Glória szálljon a mennybe fel,
jöjjön a Földre a béke.”
Amióta ember él a Földön, mindig hitt
Istenben. Ez a hite határozta meg az életét.
Ez igaz akkor is, ha a pogány világot nézzük, ahol tévesen azt hitték, hogy több
Isten van. Az embert, az emberi közösségeket mindig hajtotta a vágy, hogy valami nagy tettet hajtsanak végre. Építették a
hatalmas kõtemplomokat, amikor nem állt
rendelkezésükre a gépi erõ, amellyel a ma
embere épít. Rendkívüli emberi erõfeszítéseket hajtottak végre Isten dicsõségére.
2007 évvel ezelõtt eljött Jézus Krisztus,
hogy megtanítson minket az egy igaz Isten
ismeretére, az Istennek tetszõ életre, és ezáltal életünk széppé tételére.
Tõle tudjuk, hogy testünk az Isten temploma. Úgy kell élnünk, hogy ebben a templomban a jó Isten lakjon. Szeretet az Isten.
Akiben szeretet van, abban szívesen lakik az
Isten. Jézus megtanított bennünket az igaz
szeretetre, amikor életét adta értünk. Õ
mondta: „Senkinek sincs nagyobb szeretete
annál, mint aki életét áldozza felebarátjáért.”
A mi Urunk Jézus Krisztustól tanultuk meg,
mit jelent kereszténynek lenni. Magamban
hordani az üdvösséget, halhatatlannak lenni
az elmúlásban, örömet szórni a síróknak,
erõsebbnek lenni, mint a halál, világítóbbnak,
mint a nap, gazdagabbnak mint a krõzusok,
hatalmasabbnak, mint a gyûlölet, édes
békének a háború borzalmaiban. Kívánni az
oroszlánokat, mint antiochiai Ignác, vérrel
õrizni a tisztaságot, mint Cecilia, világítani

bûnbánattal, mint Ágoston püspök, békére
juhászítani a barbárokat, mint Nurziai
Benedek, szembeszállni a zsarnokokkal, mint
Aranyszájú János, vagy VIII. Gergely,
megölelni a poklos négert, mint Kláver
Péter, boldogságot kacagni a szívekbe, mint
Assziszi Ferenc, imádsággal harcolni, mint
Nagy Teréz, emberré gondozni a proletárgyereket, mint Don Bosco.
A sok szent közül csak néhányat soroltunk,
de látjuk, az õ harcuk áldott harc volt. Ahogy
Krisztusban emberré lett az Isten, úgy ölt
testet Krisztus újra meg újra minden igaz
keresztényben. Ami tiszta emberi érték még
van az európai társadalomban, az Krisztusból
van. Ha a krisztustalanság gyõz világunkban,
az Európa bukása lesz. Akkor pedig elvétetik
tõlünk Isten országa, és majd Kína meg India
papjai jönnek civilizálni szerencsétlen utódainkat. Karácsony öröme emeljen ki bennünket a világ nyomasztó látványából. Jézus
megszületett. Istennek gondja volt és van
ránk. Ez ad reményt mindnyájunknak, hogy
igazi karácsonyi öröm és béke költözzék a
szívekbe Jézus születését ünnepelve. Éljünk
szeretetben, hogy a krisztusi öröm és béke
bennünk maradjon egész életünkben.
Az angyalok éneke vezérelje éltünket; dicsõség Istennek, békesség embernek.
Mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket kívánok és Istentõl megáldott
boldog új esztendõt.
Csere Sándor
kanonok-plébános

Amióta magam is édesanya vagyok,
gyakran jutnak eszembe gyermekkorom
karácsony estéi. A szatmári kis falu, ahol
szenteste elindult a gyermeksereg szavalni,
énekelni, házról-házra kántálni, hirdetni
Jézus születését.
Versenyeztünk azon, ki hány házba viszi el
az örömhírt, s bizony sokszor voltam
szomorú, ha a versenyben alulmaradtam.
Volt ajándék is, de nem az volt a fontos.
Akkor azt hittem, hogy ez mindenütt így
szokás. Aztán rájöttem arra, hogy a mai
ember tudatában noha él a „Szeretet ünnepe”,
csakhogy valami mégsincs rendjén ezzel a
szeretettel.
Gyermekeinket, szüleinket megajándékozzuk, örülünk az örömüknek, még Jézus neve
is elhangzik talán - de bezárkózva négy
falunk közé „mert az ünnep a családé” mondják. Pedig ez nem így van. Az ünnep a
világé, a miénk, embereké, akik szomszédként, munkatársként, ismerõsként olyan idegenül élünk egymás mellett. Az életünket
Megváltó, a földre jött isteni szeretet, a karácsonynak értelmet adó, reménység, megbocsájtás - ez az ünnep.
Hány sokemeletes házban fel sem tûnik
senkinek, ha valaki elköltözik vagy meghal.
Talán csak évek múlva derül ki, hogy valaki
nincs, mert nem is hiányzik.
Ha szenteste gyermekeimmel kántálni
indulnék, megmosolyognának. Lennének,
akik egyenesen felháborodnának azon, hogy
megzavarja az örömhír a családi ünnepet. De
nem baj.
Marad a lélekbeni kántálás, könyörgés,
amely végigjárja ennek a városnak minden
otthonát, hívõkét és nem hívõkét egyaránt. S
mondja, kiáltja
„Krisztus Urunknak áldott születésén
Angyali verset mondjunk Szent Ünnepén
Mely Betlehemnek mezejében régen
Zengett eképpen.
A magasságban dicsõség Istennek
Békesség legyen Földön embereknek
És jóakarat mindenféle népnek
És nemzetségnek
A nemes Betlehemnek városában
Gyermek született Szûztõl e világra
Örömöt hozott Ádám árváira
Maradékira.”
Isten adjon áldott ünnepet minden kedves
testvéremnek, hogy merje kántálni a megtapasztalt örömet.
Szabó Emõke
református lelkész

A szeretet legmagasabb fokán
A világ rengeteg embere több vallás
színes keretei között egyetlen Istent imád.
Bárhogy nevezzék is. Ezek a színes
eltérések legtöbbször érzékileg megtapasztalhatók. Templomok, ábrázolások,
díszek, papi ornátusok és ünnepek,
melyek az illetõ hit külsõségeihez, az exoterizmushoz tartoznak. A lényeges
mélyebben rejtezik; nem látható, de a
magatartást., Istenhez közeledést, a pozitív érzelmi életet döntõbben meghatározza. Ezt a beavatások közvetítik, ez a
lényeg, az ezoterizmus, alapja a hit.
Amikor egy hívõ a temploma csendes
magányában, otthon imakönyvével, bárhol
néki kedves személyek között elmélyed a
szeretet misztériumában, közelebb van
teremtõjéhez, Istenéhez, mint a külsõségek,
felvonulások, ünnepek külsõséges forgatagában. Amikor a rítusok, ünnepek,
teológiák eredetén elgondolkodunk, rendre

megtaláljuk mögöttük az évezredes emberi
igényeket, hogy e külsõségekkel kifejezzék
hitüket. A hitet az emberekben megerõsítik
azok a csodás történések is, melyeket az
ünnepek során újra meg újra felelevenítenek. Mert a hit az emberi lélek természetes hajlandósága a természetfeletti, tehát
az isteni elfogadására. És ebben rejtezik a
vallások ökumenikus lényege. Sok vallásos
külsõség és egy Isten. A hittel szervezett
érzelmi világ szellemi magasrendûségében
minden vallás közös. Ez már a transcendencia területe.
Mindez fokozottan érvényes a közelgõ
karácsonyi ünnepekre. A latin natus est,
megszületett, magában hordja az õsi ünnepi
eredetet, a szépséges külsõségeket,
esztétikai tartalmakat, melyeket a mûvészet
évezredek alatt kimunkált. Az igaz szeretet
igényét is, melynek fõ szimbóluma az
ajándékozás. Amikor gyermek születik, az
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anya és atya kölcsönösen megajándékozza
egymást a legértékesebbel, egy új élettel. A
karácsony misztériumában a legfõbb Atya
megajándékozza a Világot egy új, erkölcsösebb életre vezetõ lénnyel. Ez Názáret
üzenete, mert az ajándék lényege ez esetben
a legnagyobb golgotai áldozat is.
A hívõk szeretete is áldozatok révén nyer
kifejezést a vallások többségében. Amikor
az emberek valami nekik kedveset feláldoznak, elajándékoznak, odaadnak, az áldozathozatalban elmélyült érzelmi világuk
idõlegesen felemelkedik a szeretet egy magasabb szintjére. Kilépnek a hétköznapokból, átjutnak oda, ahol jó volna sokat
tartózkodni. A jóság és szépség világába. A
jótett felemel, lelkileg megnemesít, és
boldog közösséget teremt.
De ehhez nemcsak karácsony, hanem
lélek, sok szeretet, jóság és ép társdalom is
szükséges.
Dr. Sáry Gyula

SZERETETSZOLGÁLAT

Szegények mindig lesznek veletek

A jó szó hatalma
A Katolikus Karitász egyházjogi személyiségû, közcélú humanitárius szervezet,
amely korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális, egészségügyi intézmények fenntartása és különbözõ segélyprogramok, akciók útján.
Munkájukat a nagy nemzetközi segélyszervezetek által kidolgozott és elfogadott
alapelvek, szabványok határozzák meg.
Legfontosabbnak azt tartják, hogy a karitász-hálózatban dolgozó önkéntes és
hivatásos munkatársak személyes szeretete
jusson el az általuk támogatott emberekhez.

töltik ki õk a közös imádságokkal, kis figyelmességekkel.
Az ökumenikus imahéten és az idõsek
farsangján összegyûlt süteményekbõl mindig jut az otthonban élõknek is. A csütörtökönkénti ruhagyûjtési és -osztási akció
során (katolikus legényegylet helyiségében) nemcsak a rászorulók kapnak ruhát,
figyelnek arra, hogy az idõsek is kapjanak
számukra megfelelõ ruhadarabokat. Most,
hogy közeledik a karácsony, egyéb meglepetéssel is készültek, mint mindig. A
katolikus iskola tanulói betlehemes játékot
adnak elõ, s egy kis ajándékcsomagot is
kapnak az otthon lakói.

A biblia szavai szomorú idõszerûséggel
érvényesek a mai napig. Szegénnyé válhat valaki saját hibájából is, de hibáján
kívül is. Beleszületik a szegénységbe,
vagy betegség, természeti csapás, kár,
katasztrófa, háború, csalás dönti nyomorba. S onnan nehéz kikapaszkodni,
különösen, ha gátlástalan fickók - mások
gyengeségét kihasználva „boldogulnak”.
Gyakori tapasztalat, hogy egyik szegény
hamarabb segít egy másik szegényen, de
szerencsére akad jólelkû, együttérzõ adakozó a gazdagok között is, különösen, ha
tiszta kézzel szerezte vagyonát.
Évrõl-évre adományokat gyûjtök a kárpátaljai gyermekek részére: ruhát, lábbelit,
pénzt. Az ottani szegénység nagyobb, mint
az itteni átlag. Oka a mostoha természeti
környezet és a még mostohább történelmük.
Nem mehetünk el mellettük részvét,
segítés nélkül.
Ez õszön 6 alkalommal vittem adományokat Kárpátaljára. Tanítványaim minden
alkalommal csatlakoztak, adakoztak. 30
éhezõ gyermek havi, iskolai ebédjét/árát
vittem az õ megtakarított forintjaikból. De
csatlakoztak jólelkû felnõttek is: háziasszony, boltos, kertész, iparos, hivatalnok.
Az önzetlenség nagyon szép példáit láttam
gyûjtésem során. Megvallom, nevelési
szándékom is van azzal, hogy példát mutatok, kinyitom szívüket a részvétre. Sokan
nem is tudják, milyen nagy szükség van a
segítésre, és hogyan lehet eljuttatni.
Egyfelõl bõségben áll a kinõtt, kihízott,

megunt ruha, cipõ, másfelõl ott a rengeteg
rászoruló: mezítláb, silány ruhában gyalog(!) több kilométerre lévõ iskolába járó
éhezõ gyermek. A tõlünk gyûjtött pénzbõl
ehet ebédet az iskolában. A nagy hidegek
beálltával, még karácsony elõtt igyekeztem
eljuttatni az adományokat. Köszönõ leveleik bizonyítják, hogy jó helyre került az
adomány. (Örüljenek a szeretet ünnepén).

Fotó: Szollár

Útra készen
Ez esztendõ/évforduló nagy karitatív
alakja, Árpádházi Szent Erzsébet példájára
segítsünk, adakozzunk tehetségünk szerint.
Adni nagyon jó. Tetteinkben a jutalom.
G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Varga

Életértékek
A tapolcai Karitász tagjai is hisznek abban, hogy a személyes szeretetre nemcsak karácsonykor, hanem az év minden napján szükségünk van
A tapolcai szervezet két tagja már 6 éve,
minden hétfõn ellátogat az Idõsek
Otthonába, és az ott lakókkal beszélget.
Elmondják nekik a város híreit, bíztatják
õket: hol simogatással, hol jó szóval, hol
tettekkel. Kik õk? Kocsis Lászlóné és
Májer Józsefné. Márta és Irénke a bent
lakóknak. Név szerint ismernek mindenkit,
tudják, kinek hol és mi fáj, ki hány éves,
mikor látogatják. Jó érzés volt látni a felcsillanó szemeket, a felhõtlen mosolyokat,
amikor a két - már szintén nem fiatal hölgy
- egy-egy pillanatra megállt érdeklõdni.
Mindenkihez volt egy-két jó szavuk, mondatuk, kérdésük. A látogatások közti ûrt

A Karitász munkatársai Tapolcán a rászoruló családokat karácsonykor tartós
élelmiszercsomaggal lepik meg. Idén az egyházi iskolába járó gyermekek rászoruló
családjai beiskolázási segélyt is kaptak. A
helyi szervezet jelenlegi vezetõje Takácsné
Bolla Klára. Havonta tartanak gyûlést,
amikor a feladatokat beszélik meg. Szükség
volna több fiatal, aktív munkatársra, aki feladatának érzi, hogy tetteivel emberségbõl
segítsen a rászorulókon. Nemcsak karácsonykor, mert szeretetre mindig szükség
van, hisz ez az egyetlen dolog, melyet minél
többfelé osztunk, annál több és annál nagyobb lesz.
Vighné Odett

Gyermekjóléti Szolgálat
a karácsony tükrében
A tapolcai Gyermekjóléti Szolgálat a
Vöröskereszttel, valamint a Karitász
munkatársaival karöltve évrõl-évre hagyományt teremtve - meghitt, békés
karácsonyt varázsol a rászoruló családok
számára. Ez alkalomból a Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõjét, Kovács Zoltánnét
kérdeztem.
- Célunk az általunk gondozott, hátrányos helyzetû, többgyermekes családok
segítése. Minden év karácsonyán ünnepséget rendezünk, ajándék- és élelmiszercsomagokkal egybekötve.
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva
Mikulásnapot szervezünk. Lehetõségeinkhez mérten igyekszünk minél több anyagi
támogatást biztosítani a rászorulók számára, segélyeket kérünk, gyûjtéseket szer-

vezünk. A legrászorultabb családoknak
karácsonyfát ajándékozunk, melyeket
adományként kapunk. Karácsonyi együttléteink meghittek és különlegesek. Ez évi
megemlékezésünkre december 22-én kerül
sor. Közös foglalkozások keretében más és
más technikájú ajándékokat készítünk
(gyertyafestés, üvegfestés, papírdísz
készítés). Karácsonyi dalokat hallgatunk,
ezzel is ünnepi hangulatot teremtve. Együtt
hangolódunk a karácsonyra, az üres fenyõt
saját készítésû tárgyainkkal díszítjük fel.
Külön öröm számunkra, amikor a szülõk is
csatlakoznak hozzánk.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy
érzem, bizalmas kapcsolatban állunk a
családokkal, szeretettel veszik közeledésünket, és elfogadják a segítségünket.
MT

A tapolcai Életértékek Alapítvány abból
a célból jött létre, hogy anyagilag és
erkölcsileg támogassa a tapolcai, magyarországi és határon túli nehézsorsú
magyar fiatalokat, gyermekeket.
Eddigi négyéves fennállása óta közel
négymillió forinttal segítette a tapolcai
sokgyermekes és rászoruló családokat,
erdélyi árvákat, hozzájárult egy környékbeli fiatal gyógykezeléséhez, kárpátaljai
gyermekeket nyaraltatott. Az alapítvány
bevételei jószándékú felajánlásokból, és a
minden évben január elsõ heteiben
megrendezett jótékonysági bálból származ-

nak. A hagyományoknak megfelelõen idén
is segítenek szebbé tenni a helyi nagycsaládok és rászoruló gyermekek ünnepét, ezért
közel félmillió forintot osztanak szét. A
megajándékozott családok nagy részét a
kuratórium kutatta fel az egyházak és
különféle szociális ügyekkel foglalkozó
szervezetek segítségével. 100 ezer forintot
adtak az ÉFOÉSZ-on keresztül a nehezen
élõknek. A kurátorok remélik, hogy nemes
céljaikat továbbra is támogatják a városban
és környéken élõk, és minél többen
vesznek részt rendezvényeiken a jövõben
is.
KM

A betlehemi csillag üzenete
December 15-én a Tamási Áron Mûvelõdési Központban „üzent nekünk” a csillag:
a KORMORÁN együttes mûve által, a Tapolcai Musical Színpad 92 szereplõje által.

számok között: „Legyünk jók ilyenkor
decemberben”.
Az egész kórus átélt hittel, szívbéli énekkel
köszönti a Jézus-szülõ Máriát: Üdvözlégy,

Fotó: Major

Óvodások, általános és középiskolás tanulók, sõt felnõttek is szerepelnek az együttesben. A szóló énekesek felkészültek, fegyelmezett-öntudatosak, jól mozognak. Csengõ
gyermekhangok váltakoznak az érett hangokkal, illetve teljes zengésû kórusban
találkoznak. Költõk intelmei szólnak az ének-
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Mária … áldott a te méhednek gyümölcse,
Jézus … imádkozzál érettünk, bûnösökért.”
Mintegy magyarázatul folytatják: „Oly
sötétek az esték, a szeretet hiánya
dideregtet…” A záró éneket a közönség
együtt énekli a szereplõkkel: Úgy jöjj karácsony, ahogy illõ.
G. Dr. Takáts Gizella
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Mit ér a vállalkozó, ha tapolcai?
- A magyar gazdaság tartópillérei a középés kisvállalkozások - áll nagyon sok
felmérésben, tájékoztatóban. Ennek ellentmond az a riasztó tény, hogy a vállalkozók
közül egyre többen adják vissza az engedélyüket, mennek csõdbe a növekvõ terhek
miatt.
Kölcsey Norbert vállalkozó - a 18 dolgozót
foglalkoztató Kölcsey Nyomda Kft. tulajdonosa - 43 éve él Tapolcán, és 1990 óta van
jelen a gazdasági életben. - A kezdetekkor
sokkal könnyebb volt talpon maradni, mint
most - mondja. - A legnehezebb idõszakunkat
talán most éljük. Egyre többet dolgozunk, és a
növekvõ terhek miatt egyre kisebb a haszon
kulcsa. Azt, hogy mennyire komolyak a nehézségek, hogy mennyire nincs becsülete a
kis- és középvállalkozóknak Magyarországon, azt nemcsak a saját bõrömön tapasztalom, de mint a Tapolca és Környéke
Vállalkozói Egyesületének elnökségi tagja
szinte naponta szembesülök vele. Nagyon
nehéz idõket élünk, ennek ellenére bizakodó
vagyok - nem is tehetek mást - és ma is újabb
és újabb lehetõségeket keresek ahhoz, hogy az
egyre nehezedõ piaci viszonyok között jól
tudjunk teljesíteni.
- Lehet már beszélni ezekrõl a tervekrõl,
elképzelésekrõl?
- Igen. Egy új, automata könyvkötõ vásárlását tervezzük. Mivel a mostani telephelyünket már kinõttük, most keressük hozzá a
megfelelõ területet, épületet. Emellett érdekeltségem van egy nyomdafestéket forgalmazó cégben. Ennek a terméknek kizárólagos
forgalmazói vagyunk az uniós országokban.
Nagy a kereslet a kiváló minõségû termék
iránt. A piacépítés elsõ lépéseit követõen már
40-50 nyomdába szállítunk ebbõl a festékbõl.
Ezen a kapcsolatrendszeren keresztül is
beláthatok a megrendelõink, a partnereink
életébe, és - sajnos - azt kell tapasztalnom,
hogy a mi szakmánkban is egyre nehezebb a
járulék - az adóterhek növekedése miatt a piacon maradni. Ugyanis ahhoz, hogy a „túlélõk”
között tudjunk lenni, ahhoz minõséget kell

produkálni. A minõséghez viszont állandó
megújulásra, fejlesztésre lenne szükség. Erre
viszont már keveseknek jut elegendõ pénze.
Így a kör bezárul. Többször mondtam már,
hogy a körbetartozás az egyik oka annak,
hogy csõdbe mennek a vállalkozók. Ez sodorta és sodorja ma is lehetetlen helyzetbe a piac
szereplõit. Törvényi szabályozásra, központi
szankcióra lenne szükség ahhoz, hogy a
tisztességesen elvégzett munkáért határidõre
meg is kapjuk az ellenértékét.
- A Vállalkozók Egyesülete gyakran hív

rendõrkapitányát és Regdon László alezredest, a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetõjét. Nekünk, vállalkozóknak is létérdekünk, hogy jó közbiztonságban élhessünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy azok, akik a rend õrei, a civil
életükben is példát mutassanak, ne feledkezzenek meg arról, hogy ha valahol, akkor
az õ hivatásukban sokszorosan nem lehet kettõs mércével mérni. Azaz szabályt sérteni
civilben és büntetni, felelõsségrevonást kezdeményezni rendõregyenruhában - ugyan-

Fotó: N. Horváth

A túlélés stratégiája a fejlesztés
olyan közéleti szereplõket az összejöveteleire,
akik a megyét, a várost érintõ kérdésekre
tudnak választ adni, de olyan szakemberek is
gyakran tartanak elõadásokat, akik a törvényi
szabályozásról, a járulékfizetés rendjérõl is
szólnak.
- Ez valóban így van. Az Egyesület javaslatomra - tervezi, hogy meghívja hozzánk dr. Scher József ezredest, Tapolca

azért. Mi, a vállalkozók nemcsak a polgárõrség létrehozásában vettük ki aktívan a
részünket - Vörös Béla, az Egyesület elnöke,
egyben a polgárõrség elnöke is, jómagam
pedig az egyik alapító tagja vagyok-, de ahhoz
is segítséget kívánunk nyújtani, hogy a városban újra mûködjön a térfigyelõ kamerarendszer.
- A közelmúltban Ausztriában járt egy

nyomdai bemutatón, mondhatnám azt is,
hogy egy tanulmányúton. Milyen tapasztalatokkal tért onnan haza?
- Magyarországról csak 4 nyomdát köztük a mi nyomdánkat - hívták meg erre a
bemutatóra. A fiammal együtt vettem részt
rajta. Olyan nyomdákkal ismerkedtünk, amelyeknek a mérete szinte futballpálya nagyságú, és önálló vasútvonal vezet ki a nyomda
területérõl. Mi is dolgozunk osztrák, német
megrendelésre, illetve a már említett nyomdafestékkel az osztrák piacon is jelen
vagyunk, így gyakran tapasztaljuk, hogy az
itthoni és a kinti viszonyok mennyire
eltérõek. Ott a körbetartozás fogalma szinte
ismeretlen, maga a szakma „golyózza ki”
azokat a megrendelõket, akiknek a fizetési
morálja nulla. Természetesen erre a bemutatóra vittem ki olyan kiadványt, amely a mi
nyomdánkban készült. Elismeréssel lapozták
a résztvevõk az N. Horváth Erzsébet által írt
háromnyelvû, nagyon szép Tapolca-könyvet.
Sokan csak ott találkoztak elõször a város
nevével, de látva a könyvben bemutatott
értékeit, ígérték, hogy ellátogatnak hozzánk.
Errõl a könyvrõl már kaptunk elismerõ
szavakat Kanadából is. Jólesõ érzés volt megtapasztalni azt is, hogy Csermák József, a
kalapácsvetõ címû könyv második kiadásának bemutatóján, a Városi Moziban Csik
Ferenc, a Veszprém Megyei Sporttanács igazgatója, a könyv kiadója nyilvánosan megdicsérte a nyomdai munka minõségét. Az elismerések további megrendeléseket is hoznak,
így most már 2008-ra is vannak könyvnyomtatásra megkötött szerzõdéseink. Jövõre
egy saját kiadású könyvet is készítünk.
Szerzõjével, N. Horváth Erzsébettel együtt az
a cél vezet bennünket, hogy egy olyan kötet
kerüljön az olvasóhoz, amilyen Tapolcáról
még nincs. Biztos vagyok benne, hogy
érzelmeket fog felkavarni, nagyon sokan
csodálkoznak majd rá.
Kellemes karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánok az Új Tapolcai
Újság Olvasóinak!
(x)

Berlin - Tapolca: messze, de mégis közel?
Az elõzõ lapszámunkban örömmel adtunk
hírt arról, hogy a Berlinben Erasmusösztöndíjjal tanuló tapolcai egyetemista Szabados Gábor - szívesen lenne a „berlini
tudósítónk”. Íme az írása:

A berlini fal „leomlásának” 18. évfordulójáról, amely 2007. november 9-én volt?

Mirõl is írhatnék?
Huszti Szabolcsról, aki évekig Tapolcán
nevelõdött, mint fiatal focista tehetség?
Szabolcsot, itt Berlinben, az Olimpiai
Stadionban egy Bundesliga fordulóban volt
szerencsém látni. Nyugodtan állítható, hogy
õ a Bundesliga egyik legnagyobb fiatal tehetsége. Csapatának, a Hannover96-nak stabil,
meghatározó játékosa, aki hétrõl hétre
bizonyítja rátermettségét. Az õ itthoni
válogatottból való mellõzése, számûzetése
sajnos egy tipikus magyar „story”. Hol van
még egy ország a világon, amelyik egy ekkora tehetségét mellõzni tudná?
www.hannover96.de
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Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani,
hogy a fal ugyan már nem létezik, de annak
hatásai még máig láthatóak a városban. Akik
átélték, azok azért hallgatnak róla, mert felejteni szeretnének. Akik a fal leomlása óta
születtek, azok pedig épp ezért nem is érdeklõdnek már a korszak iránt. Ezt igazolta egy
friss berlini kutatás is, amely az iskolások
erõsen hiányos és hamis ismereteit tárta fel a
témában. Berlin modern, liberális és nyitott
város, mely állandóan változik, pulzál, de
még mindig kétarcú, ahol kelet és nyugat harmóniában próbál együtt élni. Bárhol kiderül,
hogy magyar vagyok, a berliniek mindig
szeretettel mesélnek a „régi” balatoni
élményeikrõl és nyaralásaikról. Hálával
köszönik meg rajtam keresztül is a magyaroknak, hogy ilyen bátrak, erõsek és
határozottak tudtak lenni - 1989-ben - abban
a kritikus idõszakban, s ezzel is szó szerint
„megnyitották” az utat Németország és egyben Európa újraegyesítése elõtt.
www.berlin.de/mauer/

Az új Collegium Hungaricum Berlin CHB ünnepélyes megnyitójáról?
Most jó igazán magyarnak lenni
Berlinben! 1963 óta nem épült új magyar kulturális intézet külföldön. Az új intézettel viszszakapja a magyar kultúra a rangjához méltó
helyét a német fõvárosban. Történelmi pillanat ez abból a szempontból is, hogy
ugyanazon a telken épülhetett fel az új intézet
/Dorotheenstrasse 12/, ahol 80 évvel ezelõtt 1927-ben a Herz-palotában - létrejött az elsõ
CHB. Mely 1944-ben a bombázások
következtében megsemmisült. A német-magyar kulturális kapcsolatok - hosszú szünet
utáni - következõ fejezete 1973-ban
kezdõdik, amikor is megnyitotta kapuit a
Haus Ungarn, a tévétorony közelében. Az új
intézet az akkori NDK fõvárosában, KeletBerlinben, mint a szocialista, baráti Magyar
Népköztársaság intézménye nyílt meg.
Természetesen az 1989/90-es változások
következtében - a vasfüggöny megszûnése és
a berlini fal leomlása után - új környezetben,
új szerephez jutott az intézet. A Haus Ungarnban csodálhatta meg tavaly nyáron a berlini
közönség Moholy-Nagy László elsõ
világháborús krétarajzaiból rendezett kiállítást is, mely Brüsszel és Párizs után érkezett
Berlinbe. S hogy ehhez mi köze van
Tapolcának, illetve Diszelnek? A kiállítást Az
Elsõ Magyar Látványtár rendezte Vörösváry
Ákos vezetésével. Ez annak is az ékes
bizonyítéka, hogy milyen jelentõs kulturális
értéket képvisel a Látványtár, s annak
gyûjteménye. Jó lenne, ha már Tapolcán,
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illetve a város szûk környezetében is felismernék ezt az emberek. Ha már fél Európa
csodálja, akkor mi itthon miért nem tudjuk
eléggé értékelni? E kiállítás rendkívül nagy
jelentõségû volt, hiszen Berlinben különös
aktualitást nyert azzal, hogy a Bauhausarchívumban akkor találtak egy addig publikálatlan Moholy-Nagy-kollekciót.

A Haus Ungarn egészen 2007. december
1-jéig, vagyis a legújabb épület átadásáig
mûködött. A múlt nehézségeinél már csak a
jövõ lehetõségei lehetnek nagyobbak. Az
épülethez új igazgató is tartozik, Can Togay
János személyében. www.hungaricum.de
Sz.G., Berlin

SZABADIDÕ - FILM

Megy a gõzös...
November 30-án Koltai Róbert gõzöse
megérkezett Tapolcára. A filmbemutatót
követõen a Jászai Mari-díjas érdemes
mûvésszel, rendezõvel közönségtalálkozó
keretén belül beszélgettem.
- Mi a sikeres magyar film receptje? Vane egyáltalán bármiféle recept?
- Talán az, hogy nincs rá recept.
Mindenkinek a saját egyéniségéhez mérten
kell megalkotnia a saját filmjét. Ha lenne rá
recept, akkor nyüzsögnének a közönségfilmek, és a fél ország folyton moziban
ülne. Szerencsére nincsenek biztos receptek, csak dolgozni kell, de nagyon sokat.
- Mûvészete és rendezése sajátos mûfajt
teremtett. Ön szerint milyen szerepet tölt be
a „Koltai-stílus” a magyar filmgyártásban?
- Ha az elõbb folytattam volna a kérdésre a
választ, akkor pont itt tartanék, mert hozzátartozik. Tulajdonképpen történeteket szeretek mesélni. Megpróbálom a legjobb írókkal
együtt, a legjobb minõségben, a legélvezhetõbb módon elmesélni. Addig farigcsálom a történetet, amíg mindenki - a gyerektõl,
az egyetemi tanárig - megtalálja benne a
kapcsolódási pontot. Önök még nem tudják,
de átrendezték a filmet. Minden jó közönség
átrendezi, és helyre teszi. Ezt nem lehet elõre,
tervezõi asztalon elképzelni, csak sejteni
lehet. Annyira jó közönség voltak, hogy a
kisebb poénoktól néha nem hallották a nagyobbakat. Az, hogy történeteket mesélek el,
nem csak azt jelenti, hogy nevetni kell. Úgy
gondolom, jó néhány filmemben rejlik sok
olyan szépség, amelyekrõl fontos mesélni.
Ilyen jellegû filmet nem rendeztem még.
Azt elárulhatom, minden filmem közül ez
volt a legnehezebb. Most már mondhatom,
mert a film nézettségi mutatói nagyon kedvezõek.
- A filmgyártás kirakata a film. Mi rejlik a
kirakat mögött? Milyen a Megy a gõzös
itthoni fogadtatása?
- A nézõk október 16-ától láthatják a
mozikban. A héten sikerült elérnünk a 180
ezer fõs nézettséget, a célunk 200-210 ezer
fõ. Mozijegy, vászon, közönség, azt gondolom, erre találták ki a filmet. Én legalábbis

ezt tartom a legfontosabbnak. Az
embereknek ma már annyi gondjuk-bajuk
van, ezért fontos, hogy örömüket leljék
abban a másfél órában. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy az amerikai filmeket sikerült a háttérbe szorítani.

- Grecsó Krisztián fiatal, köztünk élõ író,
erõs költõi vénával, fantasztikus nyelven
tud írni. A 90 % neki köszönhetõ, a fennmaradó 10 % tõlem ered. A forgatás végére
megtanultam „grecsóul”. Ha színházban játszom, mindig átírom a szöveget, míg egy-

Koltai Róbert a vendéglátói között
- 1993. Sose halunk meg. Rendezte:
Koltai Róbert. 2007. Megy a gõzös.
Rendezte: Koltai Róbert. Miben tér el
egymástól a két rendezõ?
- Hát, talán életben maradok még egy picit.
Szeretek vicces lenni az ilyen találkozókon.
Egyébként nagyon jó a kérdés, mert az alap
ugyanaz. A Sose halunk meg idején is egy
történetet szerettem volna elmesélni. Sajnos,
a film technikai lebonyolításához egyáltalán
nem értettem. Valójában még most sem tartozik az erõsségeim közé. A rendezõ
munkájának az is fontos része, hogy jó
vezetõként, a megfelelõ helyen, a megfelelõ
emberekkel vegye körbe magát. Én csodálatos operatõrökkel, forgatókönyvírókkal
dolgozhattam együtt, akik bizonyos fokig
jobb formába hoztak.
- A film alaphangulatát meghatározza a
sajátos nyelvezete. Hogyan sikerült azonosulnia ezzel, illetve mi a különlegessége
ennek a nyelvnek?

tartási idõ korlátozottsága miatt nem
tudtuk volna megtartani az edzéseket. A
munkaidõ és az iskolaidõ után, 18-tól 20
óráig, hétfõ és csütörtöki napokon tartjuk

Fotó: Gerencsér

Kovács Károly is segíti az ifjú asztaliteniszezõk fejlõdését
- Hol tartják az edzéseiket, milyen
gyakorisággal?
- A szakosztály megalakulását megelõzte, hogy alkalmas helyet találjunk az
edzéseink számára. A Városi Rendezvénycsarnok elõtere alkalmasnak bizonyult,
mivel más intézményekben a nyitva

A tapolcai könyvtár novemberben csatlakozott a Cimbora Klubhoz. December 9én a „cimborák” és a Tálentum Klub tagjai közösen utaztak el Budapestre, hogy a
Mûvészetek Palotájában rendezett egésznapos programon õk is részt vegyenek és
megmutassák tudásukat.
Amíg a fellépõkre került a sor, addig
reneszánsz játszóházon vehettek részt.
Kipróbálhatták a középkori fegyverek, illetve
ékszerek, fejfedõk készítését, megtudhatták
és kóstolhatták, milyen ételeket fogyaszthattak Mátyás udvarában, s milyeneket nem.
Szagolhattak kölönféle fûszereket, illatalapanyagokat. Volt mesesarok, várpuzzle. Kicsik
és nagyok, anyukák és apukák leltek változatos szórakozási lehetõségekre e napon. A
tapolcai csapat sem tétlenkedett, míg szereplésükre került sor. Sok mindent kipróbáltak a
gyerekek.

Fotó: Major

szercsak kialakul a végleges forma.
Természetesen egy verses darabot, mint
például egy Shakespeare-t, nem írok át.
- Fiával, P. Koltai Gábor producerrel
elsõ közös munkájuk a Világszám címû
alkotás. Most ismét együtt dolgoztak.
Kérem, meséljen a közös munkáról!
- Az elsõ közös munkánknak azt tekintem, amikor otthon hagyták velem, és nekem kellett tisztába tennem õt. Így gyakorlatilag ez már a harmadik közös
munkánk. A producer és a rendezõ között
mindig feszül egy alapvetõ ellentét. A producernek úgy kell a legjobbat akarnia a
filmmel kapcsolatban, hogy közben vigyáz a pénzre. Meg szeretném osztani
önökkel azt az érzést, hogy nagyon nagy
örömmel vagyok most itt. Visszaemlékszem egy csodálatos közönségtalálkozóra
a Világszám címû film bemutatóját
követõen, amikor ugyanilyen teltház
szerette a filmet.
Major Tünde

Megalakult a Városi Sportegyesület 13. szakosztálya
A TVSE Asztalitenisz Szakosztályának
vezetõjével, Csiza Elemérrel beszélgettem a szakosztály megalakulásáról, terveirõl.

Cimborák
a Mûvészetek Palotájában

az edzéseket.
- Milyen korosztály jelentkezését várják
még a szakosztály köreibe?
- Az eddigi diákolimpiai szereplõket
figyelembe véve, a kisebb településekrõl
is sokkal több résztvevõ volt, ezért elsõ
körben a diákokkal szeretnénk megis-

mertetni az asztalitenisz sportágat. A
távlati terveink között szerepel a korosztályos megyei versenyeken való részvétel,
illetve a diákolimpiai szereplés, ezért elsõsorban az általános iskolák felsõ tagozatosait várjuk.
- Milyen eszközparkkal rendelkezik a
szakosztály?
- Jelenleg 2 asztalon tudunk edzeni,
azonban célunk, hogy a késõbbiekben 4
asztalon folyamatos edzéslehetõséget
tudjunk biztosítani a sportolóinknak. Az
eszközpark bõvítéséhez minden külsõ
segítséget elfogadunk, mivel egy edzésre
alkalmas asztal ára 80.000 és 100.000 Ft
között kezdõdik.
- Milyen szakmai háttérrel bír a szakosztály?
- Ahhoz, hogy a gyerekek folyamatosan
edzésben legyenek, mindenképpen szükséges a megfelelõ tudású felnõtt irányítása.
Az oktatók felkérése, a kapcsolatfelvétel
megtörtént a régi tapolcai asztaliteniszezõk
felé, akiket szeretnénk felsorakoztatni a
szakosztály szakmai vezetõi körébe.
- Hol lehet jelentkezni, akár leendõ
tagoknak, illetve azoknak, akik segítõként
vennének részt a munkában?
- A rendezvénycsarnokban hétfõ és
csütörtöki napokon, 18 órától várjuk a
szimpatizánsokat, leendõ játékosokat.
- Köszönöm a beszélgetést, sok sikert
kívánok a szakosztály mûködéséhez!
Gerencsér Barbara
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Fotó: Varga

Bár az addigi élményektõl fáradtan kerültek színpadra a tapolcaiak, most sem szégyenkeztünk miattuk. Színvonalas elõadásuk
kiemelkedõ volt az ott bemutatkozók között.
Vigh Dorina (Bárdos L. Ált. Isk. 2. z), és
Kenyeres Lilla (Bárdos L. Ált. Isk. 8.a) verset
mondtak, a Bárdos Lajos Általános Iskola 7.
z osztályos tanulói énekeltek, csellón Kovács
Alexandra, fuvolán Iglewsky Sophie és
Horváth Laura (6.z) kísérte õket. Szabó
Dorina és Hauck Bettina (Kazinczy F. Ált.
Isk.) 5. osztályos tanulók pedig bájos karácsonyi táncos-verses köszöntõvel léptek fel.
Vighné Odett

Stari Kupa
December 15-16-án a Városi Rendezvénycsarnokban került megrendezésre a Stari Kupa Évzáró Teremlabdarúgó
Torna.
A felnõtt tornán 12 csapat vett részt,
három 4-es csoportban. Az öregfiú tornán 10
csapat vett részt két 5-ös csoportban. A színvonalas mérkõzések során parádés góloknak
tapsolhatott a kilátogatott közönség. Az I.III. helyezett csapatok elnyerték a Stari-Ker
Kft által felajánlott serlegeket, különdíjakat,
valamint az értékes sörjegyeket.
Felnõtt torna eredményei: I. Káptalantóti; II. Tóparti Étterem; III. Faszállítók; IV.
Szigliget. Különdíjak: Legjobb mezõnyjátékos: Kovács Attila - Faszállítók; Gólkirály:
Dr. Sárkány Sándor - Káptalantóti; Legjobb
kapus: Schweitzbacher István - Tóparti Étterem. Öregfiú torna eredményei: I. Káptalantóti; II. Stari Beer Boys; III. Diszel SE;
IV. Sümeg. Különdíjak: Legjobb mezõnyjátékos: Berta Attila - Stari Beer Boys; Gólkirály: Szabó Zsolt - Káptalantóti; Legjobb
kapus: Illés Róbert - Diszel SE.
CsD
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Már 64 évvel ezelõtt
„bontogattam a szárnyaimat”
Tudom, hogy nincs arra recept, hogy
miként tehetné tartalmassá a nyugdíjas
éveit az ember, de azt bizton állíthatom,
hogy a 80 éves Szabó József valamit megsejtett a titokból, mert ma is aktív szereplõje a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
Amatõr Színjátszó Körének és a Batsányi
Kórus tagjaként nemcsak hazai, de külföldi elismerések részese is. Ismerkedjenek
meg vele Önök is!
- 1927. december 1-jén, egy csütörtöki
napon, éjjel egy órakor láttam meg a napvilágot. Akkor még nem tudtam, hogy megélem
a 80. évet is, de hála Istennek, így sikerült.
Szert tettem egy nagyon jó feleségre, és ez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy aránylag jó
erõben, egészségben élek még ma is.
- Hol és mit dolgozott a nyugdíjas éveket
megelõzõen?
- A 6 elemi elvégzése után önkéntes honvéd lettem, majd a repülõkhöz kerültem. Az
én életemet is kettétörte a háború: kikerültem
a frontra, majd 5 hónapig voltam hadifogoly
a román-orosz határ mellett. Miután hazakerültem, a vasút- és hídépítõknél dolgoztam,
mint katona -, mert meg kell, hogy mondjam,
a katonaruha engem mindig nagyon vonzott.
Ezt követõen Szolnokon az ejtõernyõsöknél
teljesítettem szolgálatot. Miután elégedettek
voltak a munkámmal, elküldtek Pécsre, tiszti
iskolába. Három évig voltam tiszt, de miután
fegyelmet követeltem a katonáimtól, azt
mondták, hogy „fasiszta” módszerekkel
neveltem õket, ezért igazságtalanul elítéltek
14 hónapra. Ebbõl a büntetésbõl 8 hónapot a
szénbányában le is töltöttem. Amikor kiszabadultam, a tapolcai FÛSZÉRT-hez jöttem dolgozni, mint kocsikísérõ, majd az
AKÖV-nél voltam kalauz, késõbb forgalomirányító. A következõ munkahelyem a
KPM-nél volt. Itt az utak ellenõrzése volt a
feladatom. Innen Zalahalápra kerültem a
TSZ-hez, mint forgácsoló szakmunkás.
Onnan mentem nyugdíjba éppen 20 éve,
1987-ben.
- Az amatõr mûvészettel mikor kötelezte el
magát?
- Már 64 évvel ezelõtt „bontogattam a
szárnyaimat” a honvédségnél. Kezdetben nõi
szerepeket kaptam, mert olyan vékony volt a
hangom. Majd sokévi szünet után, 1966-ban
a Batsányi Kórus tagja lettem. A kórussal
nemcsak itthon, de külföldön is szép sikereket értünk el és érünk el ma is. Három
évvel ezelõtt jelentkeztem az amatõr színjátszó körbe.
- Nem árulok el titkot: a riport készítõje
ennek a színjátszó körnek a vezetõje, és
bátran mondhatom, jó ott látni Józsi bácsit a
fiatalok között, jó megtapasztalni azt a pon-

tosságot, felelõsségtudatot, amellyel részt
vesz a próbákon, az elõadásokon és nem utolsó sorban tudni azt, hogy milyen nagy örömmel, igyekezettel teljesíti a rá bízott feladatot.
Ezúton is köszönetet mondok érte a többiek
nevében is. Van kedvenc szerepe?

- Nagyon köszönöm az elismerõ szavakat.
Mindegyik szerepemet szerettem, de talán az
Énekes madár boszorkányszerepe áll legközelebb a szívemhez. Nagyon szeretem
megnevettetni az embereket.
- Mit szól a család ahhoz, hogy szerepel,
énekel?
- Nagyon örülnek neki, bár a feleségem
néha nem akar elengedni az énekkari próbára.
Nos, nem azért, mert nem látja szívesen ezt
az elfoglaltságomat, sokkal inkább azért,
mert a rossz idõ miatt félti az egészségem,
vigyázni akar rám.
- Gyerekei, unokái?
- Két fiam van. Õk itt élnek Tapolcán, de a
négy unokám és a négy dédunokám más-más
városban keresi a boldogulását.
- Látták Józsi bácsit a színpadon?
- Igen, itt voltak a legutóbbi elõadáson is.
Mondták is utána: nem is gondoltuk volna
papa, hogy Te ilyen „nagy franc tudsz lenni”!
- Mit ad önnek a színpad, a szereplési
lehetõség?
- Nagyon sokat. Sok-sok örömet, de az
egészségemet is nagyban befolyásolja. Nem
hagyom el magam, tele vagyok élménnyel.
Igazi örömforrás a számomra. Ha az Isten
engedi, még szeretnék egy-két szerepet eljátszani.
- A szaván fogom Józsi bácsi! Jövõre újra,
és ugyanígy! Isten éltesse sokáig!
N. Horváth Erzsébet

Csökkenõ távolságok
Közel harminc évvel ezelõtt egy maroknyi
tapolcai küldöttség indult a finnországi
Lempäälä-be, hogy elvigye a város üdvözletét, és a messzi távolban új barátokat szerezzen. Nos, mára már ez a messzi távol
egyre közelebb van és a barátok száma az
évek múlásával egyenes arányban növekszik.
- Ez valóban így van - mondja riportalanyom, Bolla Albertné Edit a Tapolcai Finn
Barátok Köre elnöke -, hiszen rendszeresen,
évente találkozunk a finn barátainkkal. Ritva
Mäkelä, a Lempäälä-i Finn Magyar Kör
elnöke pedig magyarul is beszél.
- Hány évre nyúlik vissza ez a barátság?
- 1979-ben kezdõdött a kapcsolatfelvétel.
Mi, a férjemmel 1981-tõl veszünk részt a
találkozásokon. De igazán szorossá a kapcsolat 1988-ban vált, amikor Tapolca és
Lempäälä aláírta a testvérvárosi megállapodást.
- Mikor alakult meg a Tapolcai Finn
Barátok Köre?
- 2006 októberében jegyezték be a cégbíróságon. 14 alapító tagunk van, ennyi a létszáma is, de az elnökség döntése alapján a
jövõ évtõl - tagsági ajánlással - még néhány
fõvel bõvülni fog.
- Közeledik a karácsony. Mennyivel
másképp ünnepelnek, illetve melyek a hasonló vonások? Hogyan készülnek ott rá?

Mikulás!
- Ez így igaz. Ebben az évben az Új
Tapolcai Újságban mi is közzétettünk egy
felhívást, arra kérve a gyerekeket, hogy bátran írjanak a Mikulásnak, azaz a Joulupukkinak. Remélem, hogy sokan írtak is, és választ
is kaptak a leveleikre.
- 1952-ben Helsinkiben volt az az olimpia,
amely nekünk, tapolcaiaknak is világhírnevet
hozott. Csermák József ott lett kalapácsvetõ
bajnok. Ismerik õt Finnországban?
- Igen. Nagyon is. Bármerre jártunk, mindenütt rá kérdeztek, sõt azt is tudták, hogy
tapolcai volt. A finn barátaink a látogatásuk
során minden évben koszorút helyeznek el a
bajnok síremlékénél, de megtekintik a Városi
Rendezvénycsarnokban lévõ Csermák
Emlékkiállítást is.
- Hogyan tovább a tapolcai-finn baráti
kapcsolattal?
- Már körvonalazódik a jövõ évi tervünk.
A finn vendégek ebben az évben már részt
vettek a Szent György-hegyi Napokon, nagy
élmény volt számukra a borfelismerõ verseny.
Jövõre már harminc fõ részére foglaltak szállást erre az idõszakra a Gabriella-szállóban.
Májusra egy meghívás érkezett Lempääläbõl az Ablak Európára program keretében
Magyarországra. A tapolcai Batsányi Együttest és a Baráti Kör elnökét, azaz engem hívtak erre az ünnepségsorozatra. A Társaságunk

Barátok egymás közt
- A szeretet ünnepén ott is együtt ünnepel a
család. A karácsonyi szokások bemutatására
jó alkalom volt a barátaink szeptemberi látogatása nálunk. A finn vacsoraest keretében
karácsonyi ételek kerültek az asztalra. Volt közöttük olyan, amit nagyon finomnak találtunk,
de olyan is, amely a mi számunkra idegen
volt. Finnországban ilyenkor már nagy hó van
és hideg. Igazi karácsonyi, adventi a hangulat.
- És hát ott él Lappföldön az „igazi”

tartalmas évet zár maga mögött. A színházlátogatás mellett a pörköltfõzõ versenyen való
részvétel is nagy sikert aratott. Vendégül
láthattuk Tapolcán és Raposkán, az új Közösségi Házban is a budapesti Kalevala Baráti
Kör tagjait. Jövõre mi megyünk hozzájuk.
- A tervek megvalósításához sok sikert és
minden jót kívánok!
- Köszönöm. KAIKKEA HYVÄÄ - minden jót kívánok én is! N. Horváth Erzsébet

KÉRDÉSEK TERE

Csala Zsuzsa

Fotó: Major

A hónap kérdése:
Ön hogyan készül az ünnepekre?
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Családi körben, együtt készülünk a
karácsonyra. A legjobban a tizenhárom éves lányom számára szeretnék örömet szerezni, mert õ már
nagyon várja az ünnepeket. A legnagyobb ajándék számomra mégis
az, hogy bátyám hosszú idõ után
újra hazatér külföldrõl, és õ is
velünk ünnepelhet.

Fodor Balázs

Farkas Zsuzsanna

Szüleimmel és testvérem családjával együtt töltöm a karácsonyt.
Mindig nagy izgalommal készülünk az ünnepekre. Különösen a
kedvenc unokaöcsém várja a
Jézuska érkezését. Remélem, ez
évben a hó sem marad el, és végre
fehérben köszönthetjük a karácsonyt.

Édesapámmal és vidékrõl hazatérõ
testvéremmel töltöm az ünnepeket.
Sok finom süteménnyel igyekszem
hangulatossá és meghitté varázsolni
a szentestét.
A nehézségek után végre valóban
bizakodva és reménnyel telve
várom a karácsonyt.

Új Tapolcai Újság
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EGÉSZSÉG - ÉLETMÓD

A legjobb bölcsõde sem pótolhatja az anyai gondoskodást
A demográfiai adatok tanúsága alapján a
gyermeklétszám Tapolcán is csökken, de
élve a jogszabály adta lehetõséggel, a
családok anyagi biztonsága érdekében
egyre több édesanya kénytelen a GYESellátás folyósítása mellett teljes foglalkoztatást vállalni. Közülük nagyon sokan
gyermekük felügyeletét családon belül
megoldani nem tudják, számukra egyetlen lehetõség a bölcsõdei férõhely biztosítása.
- A kialakult helyzetet figyelembe véve
Tapolca Város Önkormányzata úgy döntött,
hogy a bölcsõdének azt az épületszárnyát,
amelyet a Szász Márton ÁMK használt, viszszaalakítja, és ott egy új bölcsõdei csoportot
helyez el - mondja azon a beszélgetésen
Horváthné Németh Edit, a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke, amelyen részt vett Mészáros
Ferencné bölcsõdevezetõ és Décseyné
Raposa Mária, az Általános Igazgatási Iroda
vezetõje is. A beszélgetés helyszíne természetesen a bölcsõde épülete volt.
- Most is azt vallom, hogy a gyermeknek
hároméves koráig az édesanyja mellett lenne
a helye - szögezi le a képviselõasszony -, de
a mai gazdasági helyzet nem teszi azt
lehetõvé, hogy az édesanya otthon maradhasson. Szeretném kiemelni, hogy itt, a bölcsõdében a gondozónõk mindent elkövetnek
azért, hogy a kisgyermek jól érezze magát, a
tágas és korszerû csoportszobák, a sok-sok
játék is ezt segíti elõ. Ennek ellenére azt
mondom, hogy a gyermeknek az elsõ éveit a
családban kellene eltöltenie. A mostani

Vetélkedõ az AIDS
elleni küzdelem
jegyében
1988-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) december 1-jét AIDS
Elleni Világnappá nyilvánította. December 3-án, a világnap kapcsán
immár negyedik alkalommal került
megrendezésre a Tapolca-Sümeg Kistérség középiskolái közötti AIDSvetélkedõ, mely ez évben kibõvült a leggyakrabban elõforduló nemi betegségek témaköreivel.
Az ÁNTSZ Tapolca Városi Intézete
által szervezett négyfordulós prevenciós
versenyen a Batsányi János Gimnázium, a
Szász Márton Általános és Szakiskola,
valamint a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola mérte össze a tudását. A zsûriben
Bisi Olga vezetõ védõnõ, Szabóné Takács
Mária iskola védõnõ, illetve Szigetvári
Csaba mentõtiszt értékelte a diákok teljesítményét. Az arany -, ezüst -, és
bronzhelyezést a Batsányi János Gimnázium csapatainak sikerült megszereznie, a negyedik helyen a Széchenyi
István Szakképzõ Iskola diákjai végeztek.
Dr. Szabó József kirendeltség-vezetõ
bevezetõ gondolataiban a részvétel fontosságát emelte ki. Majd hangsúlyozta,
fokozott figyelmet kell fordítani arra,
hogy a szexuális életét elkezdõ korosztálynak pontos ismeretei legyenek arról,
mit jelent a biztonságos szex.
Magyarország a HIV/AIDS érintettség
tekintetében nemzetközi viszonylatban a
kevésbé veszélyeztetett országok közé
sorolható. A HIV fertõzés elleni védekezés azonban mindannyiunk közös érdeke,
mely ellen az egyetlen hatásos védõszer
az elõvigyázatos, felelõsségteljes, következetes magatartás. Kiemelten fontos,
hogy a HIV fertõzéssel kapcsolatos kérdéseinket bátran tegyük fel, és ha szükséges, merjünk segítséget kérni.
MT

országvezetés - sajnos - nem családközpontú, holott a család az egyetlen örök és
maradandó ebben a gyorsan változó, elidegenedõ világban. Nekem Madách Imre
Ember tragédiájának a falanszter jelenetét
idézi az a tény is, hogy a kis kórházak köztük a tapolcai is - szülészetének a
bezárásával a hatalmas gépezetben,
„futószalagon” születnek a gyerekek. Elvész
a kismama és a szülésorvos közötti elengedhetetlen bizalom, a szüléshez szükséges
intimitás a nullára redukálódik. Több kismamával beszélgettem, aki ahelyett, hogy az
életének legszebb, legcsodálatosabb élményeként élte volna meg a szülés misztériumát, a nagy kórházi, személytelen bánásmód miatt azon gondolkodik, hogy többet
nem vállalkozik szülésre. Ez pedig már
nagyon messzire vezethet…
A bölcsõde életével kapcsolatos kérdéseimre Mészáros Ferencné bölcsõdevezetõ
válaszolt.
- A bölcsõde már sokféle felállásban
mûködött - mondja. - Jelenleg a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézethez tartozunk. Ez a rendszer - összehasonlítva az
eddigiekkel - a legideálisabb. Most 6 gondozónõ van a kicsikkel, januártól 2 fõvel bõvül
a létszámunk. Egy gondozószoba 47 m2, és
egy-egy csoportban 10-11 gyerek van. Öthónapos kortól 3 éves korukig vannak nálunk a gyerekek. Igyekszünk úgy kialakítani
a csoportokat, hogy nagyjából egy korosztályú gyerekek kerüljenek egy helyre. A bölcsõde 6-tól 17 óráig van nyitva.
- Vannak-e foglalkozások?

- Célzott foglalkozások ennél a korosztálynál nincsenek, de folyamatosan van játékkezdeményezés, mondókázás, éneklés.
Nos, a mi gondozóink 99%-a nagyon nótás
kedvû, így garantált, hogy mire egy-egy jeles
ünnephez érünk, a kicsik már 5-6 éneket
vagy mondókát is tudnak vele kapcsolatban.
- Milyen a kicsik napirendje?
- 8 órakor van a reggeli, utána játék, majd
tíz órakor folyadékpótlást kapnak. A pici
csecsemõk gyümölcsöt. Ebéd után alvás
következik, majd ismét játék. Szerencsére
nagyon sok játékunk van, biztos vagyok
benne, hogy sokkal több mint otthon.
Nagyon jónak és fontosnak tartom, hogy van
egy szép udvarunk, ahová ki tudjuk vinni a
gyerekeket. Többüknek ez az egyetlen
lehetõség arra, hogy a levegõn legyen. Az
önkormányzat támogatásával a gyerekek egy
része itt sokkal többet kap tárgyi feltételekben, mint otthon. De az édesanyát nem
tudjuk - és nem is akarjuk - pótolni.
- A szülõk csak az étkezési hozzájárulást
fizetik ki, magáért a gondozásért , nevelésért
nem kell fizetni - teszi hozzá Décseyné
Raposa Mária, a Általános Igazgatási Iroda
vezetõje. - 2007-ben a bölcsõdei normatíva
15.316.000 Ft volt. Ehhez az önkormányzat
10.575.000 Ft-tal járult hozzá.
- Arra külön felhívnám a szülõk
figyelmét, hogy a bölcsõdei ellátás csak 3
éves korig jár - veszi vissza a szót Horváthné
Németh Edit. - Tehát abban az évben, amikor
a kicsi december 31-ig betölti a harmadik
életévét, áprilisban írassák be az óvodába.
N. Horváth Erzsébet

Közlemény

A Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy
technikai okok miatt a Pénztár ügyfélszolgálatain (Veszprémben, Pápán, Tapolcán) 2007.
december 22-tõl 2007. december 31-ig az ügyfélfogadás szünetel. Tapolcai és pápai
ügyfélszolgálatainkon 2007. évben az utolsó ügyfélfogadási nap december 20.
(csütörtök), veszprémi ügyfélszolgálatunkon december 21. (péntek), 2008. évben az elsõ
ügyfélfogadási nap január 2. (szerda).
A tapolcai ügyfélszolgálatunk 2008. január 2-tól új helyen, a Nyugdíjbiztosítási
Kirendeltség épületében (Tapolca, Fõ tér 4.) fogadja ügyfeleit.
Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

III. Sipos Péter
Labdarúgó Emléktorna
A fiatalon elhunyt Sipos Péterre emlékeztek teremlabdarúgó tornával a tapolcai
és a meghívott rendõrcsapatok.

A megjelent családtagokat és a verseny
résztvevõit dr. Scher József ezredes köszöntötte. A felsorakozott csapatok képviselõi
virággal, fõhajtással tisztelegtek a fiatalon
elhunyt Sipos Péter fényképe elõtt. A
Honfoglalás zenéje áradt a teremben az
emlékezés perceiben.
A hatcsapatos tornára Várpalotáról, Keszthelyrõl, Ajkáról, Zalaszentgrótról érkeztek a
rendõrcsapatok. A helyieket két csapat
képviselte.
A sok gólt és jó játékot hozó körmérkõzéses tornát a keszthelyi rendõrgárda nyerte a
várpalotaiak és az ajkaiak elõtt. Negyedik lett
a tapolcai Közrend, ötödik a Zalaszentgrót,
hatodik pedig a házigazda, Bûnügy gárdája.
Különdíjak is gazdára találtak. A torna
gólkirálya a keszthelyi Beke Dániel lett, míg
a legjobb kapusnak a tapolcai Közrend csapatából Baráth Andrást választották a szervezõk.
Antal Edit

Óvjuk környezetünket!

Télapó itt volt...
Hagyományteremtõ szándékkal kérte meg
a Mikulást a Tapolca és Környéke Vállalkozók Egyesülete december 5-én a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban, hogy hozzon sok ajándékot a jó gyerekeknek.
A „messzirõl” érkezett vendéget és
segítõjét csillogó szemû és izgatott kicsik

fogadták. Egy-egy mondóka vagy ének
hamar elnyerte a jutalmát: a hatalmas
zsákból sok-sok édesség „vándorolt” a
gyerekekhez, akik megilletõdötten mondtak köszönetet, majd ezt követõen felszabadultan vettek részt a rögtönzött játszóház programjában.
NHE

Fotó: Gerencsér

A Mikulásnak arra a kérdésére, hogy jók voltatok-e gyerekek - milyen érdekes egyikõjük sem mondta azt, hogy nem, de hangosan kiáltották: igen!

Új Tapolcai Újság

Az ásványvíz elengedhetetlen a sportoló
szervezet számára, de a sok, megüresedett mûanyag palack gondot okoz.
Felismerve a környezeti problémát, a
rendezvénycsarnok üzemeltetõje a csarnok parkolójában - kizárólag a mûanyag
palackok számára alkalmas - szelektív
hulladékgyûjtõ konténert állíttatott fel. A
vendégek számára - kényelmessé téve a
környezetvédelmet - már az épületen belül
külön gyûjtik az üres mûanyag palackokat.
GB
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Mesélj a gyermekednek!
Magyarnak lenni, a fejlõdéshez szükséges magot elvetni különleges, évszázadokon átöröklött feladat. Hagyományaink ápolásával pedig elvethetjük a
jövõ magjait, és gondozhatjuk a friss
hajtásokat.
A népmesékrõl és mondákról ma kevesen
tudják, miben is különlegesek, és honnan
erednek. Kutatók tanulmányozzák õket ma
is, és bár a lényegi okokra a legtöbben még
nem tudtak rájönni, abban egyetértenek,
hogy a gyermekek fejlõdésére rendkívül
pozitív hatással van a népmesék hallgatása.
A mesén keresztül a kisgyermek felkészül
életének késõbbi, önálló irányítására, a jó és
a rossz küzdelmének megélésére, a problémákkal való szembenézésre, és fõként
arra, hogy ha megküzd céljaiért, a
nehézségek árán gyõzni fog. Ezeket a szimbolikus üzeneteket a legtöbb mese magában
rejti.
Ám a magyar népmese még sokkal több
ennél! Az évszázadok során, a folytonos
változás és „fejlesztés” következtében ma
már alig akad olyan dolog az ember körül,
ami megõrizte volna õsi, eredeti formáját.
Szennyezik a természetet, hamisítják
történelmünket, elferdítik látásmódunkat,
programozzák a gondolkodásunkat. Létezik
azonban valami, amihez még nem nyúltak a
kisajátításon, elnyomáson munkálkodó
kezek - és ez a népmese! A magyar
mesevilágnak a valóságtól elrugaszkodó,
ésszerûtlenségnek, sõt, butaságnak tûnõ
motívumait mindeddig nem találták érdemlegesnek arra, hogy változtassanak rajtuk.
Ezért õrzi a magyar népmese ma is az eredeti formáját. Ki hinné, hogy éppen ez a

35 éve írták rólunk
Gyógyítás a barlangban
Tapolcán fejezte be 1972. évi
tanácskozását a Nemzetközi
Barlang-therápiás Unió
Világszerte „felfedezték” az orvosok és a
betegek a barlangokat. Egyre több földalatti üregrõl derül ki, hogy levegõje, a
benne gõzölgõ vegyi anyagok jó gyógyító
hatást fejtenek ki a légzõszervi megbetegedésekre.
Hazánkban is számos olyan barlangot
tartanak számon, amelyeket már az eddigi
tapasztalatok vagy éppen a szakemberek
feltevései szerint gyógyító célokra lehetne
felhasználni. Talán éppen ez volt az indoka,
hogy a Nemzetközi Barlang-therápiás Unió
- a múlt héten - hazánkban tartotta 1972.
évi tudományos tanácskozását. A szimpózium elsõ négy napján a világ legkülönbözõbb országából érkezõ 40 szakember
Budapesten, majd Jósvafõn tanácskozott.
Megbeszélték a barlang-therápiás gyógymód legújabb tapasztalatait, a Magyarországon elért eredményeket.
A nemzetközi tanácskozás utolsó napján,
vasárnap Tapolcára látogattak a szimpózium résztvevõi. Itt dr. Somogyi József
adjunktus, a tapolcai kórház orvosa
tájékoztatta a szakembereket a tapolcai
tavasbarlangban végzett légzõszervi gyógyítások tapasztalatairól, eredményeirõl. A
vendégek maguk is megtekintették és
tanulmányozták a tapolcai tavasbarlang
adottságait, „klímáját”.
Befejezésként Karl Spanagel, a
nemzetközi szervezet elnöke a tapolcai
tanácskozáson összegezte az idei szimpózium eredményeit.
/Dunántúli Napló, 1972. X. 3./
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gyermeki ártatlansággal, valótlannak tûnõ
lényekkel és helyzetekkel átszõtt világ tartalmazza és örökíti át a jelenbe a legfõbb,
legõsibb, legnagyszerûbb tudást? A meséket
értelmezni ugyanannyira nem könnyû, mint
az álmokat, hiszen itt nem megyünk semmire a logikus gondolkodással. A mesékben
- és az álmainkban is - minden, amivel
találkozunk, szimbólum! A sárkány, akit le
kell gyõznünk, mi magunk vagyunk. Az
ördög, a sötét erõ, az akadályok mind bennünk találhatók, és nem ellenünk, hanem
értünk, a fejlõdésünkért vannak, hiszen csak
ezeket legyõzve léphetünk elõre. A
küzdelem itt és most folyik, a harcot önmagunkkal kell megvívnunk. Ha gyermekeinkben elültetjük e titkos üzeneteket,
ha megértjük e csodálatos rejtjeleket, ha
átlátjuk a mesék-álmok csillagvilágát, könynyebben értelmezhetjük önmagunkat,
életünket, és ez segít a teljesség elérésében.
Az õsi tudás ma is itt van velünk, elrejtve
bár, de hozzáférhetünk! Újra kell
emlékeznünk mindenre. Vajon tudjuk-e,
hogy az Orion csillagjegy eredeti neve
Nimród? Tudjuk-e még, hogy a magyarok
õsapjának fiai, Hunor és Magyar az Ikrek
csillagképben vannak jelen az égbolton?
Tudjuk-e, hogy a mi Csodaszarvasunk négy
csillagképbõl kirajzolódva ott szökell ma is
a Tejúton, azon az égi folyón, amellyel oly
gyakran találkozunk meséinkben, mint
Életfa, Égig Érõ Fa, Fehér Ló, Istenek Útja,
Hadak Útja, Csaba Királyfi Útja, Jézus
Krisztus Útja, Szalmahullajtó Útja…
Ez az az út, amely a földi ember számára
a legmagasabb égi energiákat adja, amely
képes kiemelni minket a jó és a rossz kör-

forgásából. Ez az az út, amelyrõl a magyarságot jelképezõ Nyilas csillagjegye
lehozza a fényt, a tudást. Az a Nyilas, aki
lábaival óvva, védelmezve öleli át a Déli
Korona, azaz Szent Korona csillagképet!
Aki felett a Tejúton repülõ, felemelkedést
jelképezõ Sas csillagai ragyognak, s a
legfényesebb köztük az Al Tair, azaz a
Turul? Ha valóban az égre nézünk, észrevehetjük, hogy a Nap látszólagos Föld körüli
útján nem 12, hanem 14 csillagjegyet érint.
Hetet a nappali, hetet az éjszakai égbolton ezt jelképezi a mesékben a hét nap-hét éjjel
visszatérõ szimbóluma. A teljes életre
törekvõ, céljait elérni kívánó embernek
tehát nem elég a nappali, fizikai világban
elvégezni a feladatait, be kell járnia a mesebeli alvilágot is, vagyis saját lelkének
mélyebben lévõ, rejtett zugait! Nem
véletlen, hogy a Fehér Ló kétszer hét évig
szoptatja fiát, aki csak ezután képes lehúzni
a nagy fa kérgét. A Tejútról leérkezõ Nyilas
fényhozó népe a magyar. Nem véletlenül
mondjuk azt egyesekre, hogy „az anyatejjel
szívta magába a tudást.” Nem szabad, hogy
elfelejtsük a régi meséket. Kell, hogy a Nap
nyugovóra térte után észrevegyük a csillagok fényét. Õriznünk kell a fényt, az õsi
értékeket, és továbbadnunk azokat a gyermekeinknek. Ne ijedjünk meg attól, hogy
mások függönyöket húznak körénk, hogy
növeljék a sötétséget! Világosságot gyújtani
ott van a legnagyobb szükség, ahol a sötétség terjeszkedik. A fény csak sötétségben
tud kigyúlni. Õrizzük ezt a fényt, õrizzük
önmagunkban és gyermekeinkben! Vessük
el a magot, ültessünk fát, adjuk tovább
értékeinket a jövõnek!
Zentai Anna

Szólj, síp, szólj ! . . .
Szeretetre szüksége van minden
élõlénynek, még az élettelen környezetnek
is.
Szeretsz? Szeretlek! Hányszor elrebegett - még bizonyítatlan - szavak! A szó
magában kevés. A szeretet áldozattal:
lemondással, türelemmel, alkalmazkodással járó állandó próba. Kisgyermekhez, beteghez, tehetetlenhez - érthetõen - sok türelem kell. Ez állapotukból,
nem viselkedésükbõl következik. De a
tudatos türelemborzolót visszautasíthatom: az önzõt, a tolakodót, a követelõdzõt, a békétlenkedõt.
Naponta ki kell állnunk a próbát, de
nem kényelmes-gyenge engedékenységgel, hanem megfontoltan, okosan. Az ügy
is nyerjen, a béke se szenvedjen, az
igazság se csorbuljon, és a szeretet folytatódjék.
Ha nem táplálják a szeretetet, elfárad.
Dr. G. T. G.

Kegyelemteljes, áldott karácsonyi
ünnepeket és
boldog, békés új esztendõt
kíván az Egyesület minden tagjának,
támogatóinak
és Tapolca minden polgárának!
a Tapolcai Városszépítõ Egyesület
elnöksége

Felettünk a csillagok 7. rész: A betlehemi csillag
A betlehemi csillaggal kapcsolatban szóba
jöhetõ csillagászati eseményeket már
sokan sokféleképpen kutatták. Most
végigvehetünk néhány elméletet és cáfolatot.
A betlehemi csillag meghatározásához
elõször is tudnunk kell, hogy mikor volt
látható ez az égi jelenség, vagyis, hogy mikor
született Jézus. A látszattal ellentétben ez
nem olyan egyértelmû, mint amilyennek
sokan hiszik. Mikor több, mint fél évezreddel
ezen esemény után Dionysius Exiguus római
apát kiszámolta az idõpontot, több igen
fontos tényezõt nem vett figyelembe. Az
egyik ilyen például Heródes halálának
idõpontja. Jézus születése Heródes király idejében történt, õ viszont Kr. e. 4-ben halt meg.
A másik fontos idõpontról a Bibliában is
említést tesznek: „Történt pedig azokban a
napokban, hogy Augustus császár rendeletet
adott ki: írják össze az egész földet. Ez az
elsõ összeírás akkor történt, amikor Szíriában
Cirénius volt a helytartó.” Ez alapján Augustus császár három összeírási rendelete
közül - a római uralkodó Kr. e. 8-ban kiadott
rendelete a valószínû. Tehát a betlehemi csillag megjelenésének idõpontja - vagyis Jézus
születése - Kr. e. 8 és 4 közé tehetõ.
Az egyik érdekesség, hogy a betlehemi
csillag nem volt látható Jeruzsálembõl,
vagyis nem volt valami feltûnõ égi jelenség.
A másik, hogy errõl az eseményrõl miért nem
számoltak be a Föld más csillagászattal is
foglalkozó kultúrái. Erre a magyarázat az
asztrológiában keresendõ, ami minden
kultúrában másképpen magyarázott meg
adott jelenségeket.
A lehetséges jelöltek közül az elsõ, hogy a
kérdéses objektum egy igen fényes csillag
lett volna. Ezt több okból is elvethetjük.
Elõször is egy közönséges csillag - még ha

fényesebb is többinél, mint például a Szíriusz
- nem igazán számít rendkívülinek, mivel az
emberi történelem során mindig megfigyelhetõ volt. A másik ok, hogy a bibliai leírás
alapján a „csillag” megállt. Ez pedig a
Sarkcsillag kivételével egyik csillagra sem
jellemzõ. A Sarkcsillag viszont szintén elég
közismert égitestnek minõsül.
A következõ lehetõség - ami abból ered,
hogy a középkorban többször is vakító fényû
jelenségként írták le -, hogy egy fényes meteorról lett volna a szó. A meteorok viszont
csak néhány másodpercig felelnek meg e
követelménynek, tehát ezt is elvethetjük.
A betlehemi csillagot az esetek 30%-ában
csóvával ábrázolták. Ebbõl következne az
üstökös-teória. Ezzel az a probléma, hogy az
üstökösök megjelenését teljesen ellenkezõleg
értelmezték, mivel mindig rossz elõjelnek
tekintették. A másik gond ezzel az elmélettel,
hogy abban az idõszakban egy csillagászati
feljegyzés sem tett említést üstökösrõl. Tehát
ezt is kipipálhatjuk.
A következõ igen kecsegtetõ jelölt a nóva
vagy szupernóva. Ezekrõl a jelenségekrõl
elmondható, hogy hirtelen kifényesednek,
akár annyira, hogy fényes nappal is látszanak
az égbolton. Viszont a nagytömegû csillagok
halálából fakadó ilyen fellángolásokról is
igen részletes feljegyzések maradtak ránk,
fõként a kínaiaktól. A probléma ugyanaz,
mint az üstökös esetében. Akkoriban nem
volt megfigyelhetõ egy szupernóva sem az
égbolton.
A legesélyesebb jelölt egy igen ritka
bolygóegyüttállás. Kr. e. 7-ben a Jupiter és a
Szaturnusz nagy együttállásban voltak a
Halak csillagképben. Ilyen esemény csak 843
évente fordul elõ! A Naprendszer két legnagyobb ismert bolygója ilyenkor néhány
hónap leforgása alatt háromszor is együttál-
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lásba kerül. Igaz, hogy látszólag 2 holdátmérõnél nem kerülnek egymáshoz közelebb,
de az asztrológiában igen komoly jelentést
hordoznak. Errõl részletesen egy-két
bekezdés múlva olvashatnak.
A háromszoros együttállást a bolygók
Naptól való távolságának köszönhetjük,
mivel a azok a bolygók, amelyek a messzebb
vannak a Naptól, mint a Föld, égi pályájuk
egy adott pontján egy hurkot írnak le. Vagyis
van olyan pont, ahol úgy tûnik, mintha
megszakítva égi mozgásukat megállnának,
majd visszafelé kezdenének el haladni
egészen addig, amíg egy újabb „megállást”
követõen nem folytatják szokványos
pályájukat. Tehát az a követelmény, hogy a
betlehemi csillag megállt, teljesülni látszik.
Akkor most térjünk vissza az asztrológiához. A Szaturnusz hagyományosan a
zsidó nép bolygójának számított. A Jupiter
viszont a bolygók királyának számított. E két
bolygó „találkozása” - fõleg, hogy háromszor
történt meg! - éppen a Halak csillagképben
történt. A Halak az ókorban a születés szimbóluma volt, a zsidók pedig kifejezetten a
Messiás csillagjegyének tekintették. A korabeli asztrológusok joggal juthattak arra a
következtetésre, hogy a zsidóknak királya
születik. Ismerve a korabeli emberek viszonyát az asztrológiához, ezen nem szabad
csodálkoznunk.
Összegezve tehát valószínûsíthetõ, hogy a
„betlehemi csillag” - a tények ismeretében
szimbolikus értelemben vett csillag - nem is
igazán látványosságában volt kiemelkedõ a
kor embere számára, hanem az általa hordozott jelentésében. És ez a jelentés az elmúlt
kétezer évben döntõen befolyásolta az
emberiség életét/történetét - és ez valószínûleg az elkövetkezendõ évezredekben is így
lesz.
Huszák László

SPORT

A Siklósi-testvérek példaképe Kulcsár Krisztián
Otthonában kerestem fel a két Siklósigyereket, Enikõt és Gergelyt. Látogatásom apropója pedig nem más volt, mint
kiváló eredményeik párbajtõrben.
Nehezen indult a beszélgetés, de azért
belejöttünk. Õk még nem szoktak ehhez. Az
iskolai felelés is más és ez is.
Mindketten a Kazinczy-iskolába járnak.
Enikõ 6. osztályos, Gergely 4-es. Három éve
vívnak, a Balaton Isover Vívóklub versenyzõi. Ebben az évben jöttek az igazi eredmények. Mindketten csapataranyat szereztek a közelmúltban Budapesten. Enikõ az
Olimpici Grand Prix versenysorozatban
egyéni 4. lett Debrecenben, Szolnokon 2
(egy tussal maradt le az aranyról). Gergely
ezekrõl a versenyekrõl hetedik és ötödik
helyet hozott. Ezzel, a két forduló után az
országos ranglistán Enikõ a második,
Gergely az ötödik helyen áll.
Edzõjük Szalay Gyöngyi. Szeretnek
edzésre járni, de versenyezni jobb - mondják.
Heti négy alkalommal edzenek, iskoláznak.
A fennmaradó egy napon sem tétlenkednek.
Gergely az iskolai kézilabda edzést látogatja,
Enikõ pedig néptáncra jár immáron 8 éve.
Tehát a hét minden napján fontos szerepet
tölt be életükben a sport, a mozgás.
Arra a kérdésemre, hogy van-e sportpél-

daképük, szinte egyszerre mondták ki
Kulcsár Krisztián nevét, s persze Szalay
Gyöngyiét.
Beszélgetésünk végén az is kiderült, hogy
bajnokok szeretnének lenni.
Én is ezt kívánom nekik. Ha továbbra is
így haladnak és fejlõdnek, mint, ahogy ezt a
hároméves munka utáni eredmények
mutatják, még nagyon büszkék lehetünk
rájuk.

Veszprém megye legjobb
férfi sportolója Rédli András

Játékos sportversenyen
tapolcai gyõzelem

Sikeres évet zárt Boczkó Gábor
Bár az országos bajnokság nem úgy sikerült Gábornak, ahogy tervezte, az egész
éves teljesítménye kiválóra értékelhetõ. De
errõl szóljon õ maga.
- Panaszra semmi okom. A világkupák
csapatban és egyéniben is jól sikerültek. A
világbajnokságig az elsõ helyen álltam, jelenleg a ranglistán a második vagyok.
- Hogyan emlékszel az idei versenyekre,
eredményeidre?
- Két kiemelt Grand Prix-t nyertem, egy
Satelite-versenyt Kolumbiában. Az EB-n
ugyan csak 5. lettem, de ez az olimpiai kvalifikáció szempontjából jó eredmény. A magyar válogatottban végig húzó ember voltam.
Ha befejezõ pozícióba raktak, azt mindig sikerült meghálálnom. Rajtam nem múlott
semmi.. Nyertünk EB-t, a világbajnokságon
bronzérmet; mindkét alkalommal meghatározó szerepet játszottam. A szövetségi

- Peking. 2008. Olimpia! Hogy készültök?
- A világbajnokság után két héttel már
Tatán edzõtáboroztunk, akkor kezdõdött az
olimpiai felkészülés. Azóta folyamatosan
edzünk, készülünk rá. Január végére kell formába jönnünk Az olimpiáig folyamatosan
lesznek a versenyek és az edzések.
- Konkrét programokat tudsz már ?
- Természetesen. Január végén Hévízen az
ötnapos edzõtáborozás a formába hozás, a
halmozott edzések idõszaka lesz. Január 3.
hetétõl Katarban leszünk 5 napot, onnan
Kuvaitba megyünk egy hétre. Ezt követõen
egy rövid idõ itthon, majd irány Clearmont és
Stockholm. Augusztusig folyamatosan majdnem minden hét végén külföldön leszünk
versenyen vagy edzõtáborban.
- Hol töltöd a karácsonyt?
- Itthon, Tapolcán. A karácsonyt megelõzõ
héten számos évzáró rendezvényen kell még

kapitány már az év elejétõl fõszerepet szánt
nekem. Ezt közölte is velem. Ez a szerep
egyrészt nagy megtiszteltetés, ugyanakkor
felelõsségteljes szerep is. Az év során az
egyedüli csalódás számomra a világbajnokságon elért 33. hely. A nyolcba vártam magam,
titokban éremben is reménykedtem. A világranglistán elfoglalt pozícióm alapján vártam
ezt, de sajnos nem sikerült. Az éves teljesítményemre - ha az iskolai 5-ös skála szerint
értékelem magam- négyest adnék
- Tehát elégedett vagy!
- Igen, leszámítva a vébés teljesítményemet.

megjelennem, ezért csak 22-én tudok a családomhoz utazni, és csak néhány napot, mert
26-tól újra edzések, fogadások és hivatalos
protokoll-rendezvények.
- Mit kívánsz a karácsonyfa alá?
- Két hónapja új lakásba költöztem, ahonnan még sok minden hiányzik. Így a karácsonyi ajándékaim bizonyára lakásfelszerelési tárgyak lesznek a szüleimtõl.
- Így legyen! Boldog karácsonyt!

Ismét megyebajnok lett a Kazinczy-iskola
alsós gyermekekbõl álló csapata a Városi
Rendezvénycsarnokban rendezett játékos
sportvetélkedõn.
Már hagyomány, hogy Tapolca kapja meg
az alsó tagozatosok legnagyobb ügyességi,
játékos sportversenyének rendezési jogát.
Nem véletlen, hiszen évek óta remek eredményeket érnek el a tapolcai kisdiákok. A
bajnokcsapat edzõje Kalmár Lajosné.

A Megyeháza Szent István termében
vehette át Rédli András vívóolimpikonjelölt, a Balaton Isover Vívóklub párbajtõrözõje Talabér Mártától, a megyegyûlés alelnökétõl a 2007. év legjobb férfi
sportolójának járó díjat. Gratulálunk!

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS
Az õszi szezont az idény legjobb teljesítményével zárta NB III-as labdarúgó csapatunk, a TIAC. 3:1 arányú gyõzelemmel
búcsúztak közönségüktõl. A Sopron volt az
ellenfél. Az elõzõ héten a Celldömölk ellen
ikszeltek idegenben. Az a találkozó 1:1gyel zárult.
KÉZILABDA
NB I/B nõi felnõtt: Komáromi AC-Kinizsi
Bank Tapolca 28:20, Kinizsi Bank
Tapolca- Pikker PTE PEAC 22:37
NB II. férfi: Tapolca VSE-Ajka Le Belier
KK 33:36
SAKK
NB I/B 3. forduló Tabáni Spartacus Bp.Tapolca Rockwool VSE 8:4
A három nagymesterrel és hat nemzetközi
mesterrel felálló fõvárosiak ellen dic-

séretes a tapolcaiak részérõl megszerzett 4
pont. Tapolcai pontszerzõk: 1 pont Nagy
Zoltán, 1/2 pont Párkányi Attila, Bodó
Norbert, Szelényi Norbert, dr. Lehmann
Zoltán, Pásztor Ferenc, Toronyi Dávid.
NB II. 3. forduló: Sárvár SC-Tapolca
Szeremley SI 7.5: 4,5
Az erõsen tartalékos vasiak ellen a Tapolca
Szeremley SI esélyesként ült asztalhoz. A
csapat gyenge játékkal veszített Sárváron.
Pontszerzõk: 1 pont: Presznyák István,
Gombos András, 1/2 pont: Samu Ferenc,
Bakács Gyula, Vajda Attila, Koczka
Benjamin, Magyar Attila
Megyei I. osztály 2. forduló: Tapolca
Szeremley SIII.-Tapolca Kölcsey Nyomda
7:5. Egyenlõ erõk küzdelmébõl a
Szeremley SI került ki gyõztesen.
NB I/B 4. forduló: Nagykanizsai Tungsram

SC-Tapolca Rockwoll VSE 4,5:7,5
Nagy bravúrt hajtott végre a tapolcai sakkcsapat. Otthonában gyõzte le az igen jó
erõkbõl álló házigazdákat, s ez volt a forduló meglepetése. Pontszerzõk: 1 pont:
Nagy Zoltán, Berta Krisztián, Jurácsik
József, Jónás Zsolt, Bakos Andrea; 1/2
pont: Bodó Norbert, Szelényi Norbert,
Pásztor Ferenc, Heiligermann Gábor,
Toronyi Dávid
NB II. 4 forduló: HEMO VeszprémTapolca Szeremley SI 7,5:4,5
A veszprémi csapat a mérkõzés elején 3
pontos elõnyre tett szert, ezt próbálta a
tapolcai csapat ledolgozni, de nem sikerült.
Pontszerzõk: 1 pont: Gyarmati János,
Bakos Nándor, Magyar Attila; 1/2 pont:
Samu Ferenc, Bakács Gyula, Presznyák
István
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I. Kistérségi Leány
Kézilabda Torna
Elsõ alkalommal került megrendezésre
4-5. osztályos lányoknak a kistérségi
kézilabda torna a tapolcai rendezvénycsarnokban.
Négy iskola kézilabdás kislányai mérték
össze tudásukat az I. Kistérségi Kézilabda
Tornán, melyet a badacsonytomaji Tatay
Sándor-iskola szervezett a meghívott négy
csapatnak. A monostorapáti, a révfülöpi, a
badacsonytomaji és a tapolcai batsányis
lányok küzdöttek a népszerû sportágban a
vándorserlegért. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Szencz Lajosné, a Tapolca és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
elnöke is.
Elsõ helyen Révfülöp, második helyen a
Batsányi-iskola, a harmadikon Badacsonytomaj, a negyediken Monostorapáti lányai
végeztek.
A torna különdíjasai: gólkirálynõ Papp
Dóra /Révfülöp/, legtechnikásabb Nagy
Dóra /Batsányi/, legjobb mezõnyjátékos
Török Csillag, Rebeka /Monostorapáti/,
legjobb kapus Bolf Annamária /Badacsonytomaj/.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Városi Mikulásnap

Együtt, egymásért
Már hagyománnyá nemesedett az a rendezvény, amelyet még 2003-ban a
Tapolcai Városért Egyesület kezdeményezésére a Darvastói Foglalkoztató
Intézet és a tapolcai Kazinczy-iskola
hívott életre az integráció jegyében.

Az est során a kazinczysok és a darvastói fiatalok közösen szerepeltek az
Adventi angyalok címû mûsorban. Majd
a színpadon versmondók és énekesek
követték egymást. A dalokat Csala Csilla
tanította be. Az est csúcspontja a közös

Fotó: Gerencsér

A kézmûves játszóházakban ismét sok téli dísz készült, amit haza is vihettek a gyerekek
December 6-án a rendezvénycsarnok- gyerek talált magának és az érdeklõdési
ban megtartott Városi Mikulásnapon 15 körének megfelelõ játékot. A színpadon az
órától különféle foglalkoztatók várták a Acro Dance SE helyi csoportjai, a Tapolcai
gyerekeket és szüleiket.
Musical Színpad énekesei szórakoztatták a
Az igazi ajándék a Mikulással való közönséget. A Mikulás érkezése elõtt
találkozáson túl az a rengeteg játék volt, Postás Józsi lépett fel gyermekmûsorával,
mellyel a rendezvénycsarnok küzdõtere majd a közös éneklés után megérkezett
óriás játszótérré alakult, így minden kis- krampuszai kíséretében a Mikulás.
GB

Mikulás Kupa

Fotó: Cseh

A gyõztes „zöldek”
December 7-én a Városi Rendezvénycsarnok adott otthont a meghívásos gyermek teremlabdarúgó tornának, a Mikulás
Kupának, amelyen a 2001-ben született
gyermekek vettek részt.
Eredmények: 1. Tapolca ,,zöld” csapata,

2. Tapolca ,,sárga” csapata, 3. Zalahaláp, 4.
Monostorapáti. Gólkirály: Bognár Adrián
(Tapolca ,,zöld”); Legjobb támadó: Szilágyi
Léna (Zalahaláp), Balta Bálint (Tapolca
,,sárga”); Legjobb védõ: Papp Csaba
(Monostorapáti).
Cseh Diána

Hajrá, lányok!

Megkezdõdött az ADIDAS leány kézilabda gyermekbajnokság 2007-2008-as
országos versenysorozata.
Az eddig rendezett megyei döntõkbõl
minden csapatunk tovább lépett a regio-
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nális megmérettetésre. Az 1995-ös korosztályban Kazinczy-iskola 1. hely, 1997es korosztály Batsányi-iskola 2. hely.
1993-as korosztály Batsányi-iskola 1.
hely, Kazinczy-iskola 2. hely.
AE

Fotó: N. Horváth

A szerelem addig él a Földön míg lesz egy férfi, egy nõ és egy szál virág…
- üzente az irodalmi összeállítás Somogyi Andrea tanárnõ rendezésében
Az idei karácsonyra hangoló, Rések a
falon címû, közös adventi köszöntõre
december 10-én került sor a zsúfolásig
megtelt Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Marton József alpolgármester ünnepi
köszöntõjében - példaértékûnek nevezve a
rendezvényt - köszönetet mondott a szervezõknek.

éneklés volt, amikor is nemcsak a tanulók és a darvastói lakók álltak a színpadra, de a pedagógusok is.
Az est fõvédnöke Ács János polgármester. Védnökök: Boczkó Gyula, a
Tapolcai Városért Egyesület elnöke, Vaski
Ferenc, a Darvastói Foglalkoztató Intézet
igazgatója és Virág Károly, a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola igazgatója. NHE

Évzáró közgyûlés
a természetjáróknál

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
januári túraterve

A Tapolca VSE Természetjáró szakosztálya december 14-én évzáró közgyûlést tartott. A közgyûlésen a szakosztályvezetõ beszámolt a 2007. évi
túrateljesítményekrõl és gazdálkodásról.
2007. évben a gyalogtúrák során 1460
km-t, 33802 m szintemelkedést tettünk
meg, és 28 teljesítménytúrán vettünk
részt. Bejártuk a Vértes, a Bükk, a KeletiBakony erdeit, megismerkedtünk nevezetességeikkel, a heti rendszerességgel
megrendezésre került környékbeli túrákon kívül.
A 2007. évi teljesítmények értékelése
után a 2008. évi túrák tervét beszéltük
meg. A tervek között szerepel az
Aggtelek-Boldogkõváralja közötti Országos Kéktúra-szakasz teljesítése, gyalogtúra a Budai-hegyekbe, a Velenceihegységbe, kirándulás az Ördög-árokba,
a Kis-Balatonhoz, a Krisna-völgybe
Somogyvámosra. A gyalogtúrákon kívül
a turistautak felújításában is részt
veszünk a jövõ évben.
Für Ágnes

A Zenés Színházért Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki az adó
1%-ából befolyt 66.200Ft-ért, melyet
technikai eszközök vásárlására fordítottunk. Halápiné Kálmán Katalin
a kuratórium elnöke
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5-én Nemesgulács-Gulácsi-hegy-Badacsonyi-hegy-Badacsonytomaj
12-én Káptalantóti-Tóti-hegy-SalföldBalatonrendes
19-én VMTSZ megyei közgyûlés,
Veszprém
26-án Vállus-Büdös-kút-Balatongyörök
Für Ágnes
A következõ lapzárta idõpontja: 2008. január 22.
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