
Talán még soha nem volt akkora szük-
sége Jézus biztató szavaira az emberi-
ségnek, mint napjainkban. Egy össze-
zavarodott, egymást nem értõ, sõt, sok-
szor érteni sem akaró világban élünk.

Olvastam, hogy a Bibliában három-
százhatvanötször fordul elõ a Ne féljetek!
jézusi bíztatás, azaz jut belõle az év min-
den napjára. Nyissuk ki szívünket az erõt
adó lélek elõtt, hogy békét, nyugalmat
lelhessünk. Tegyünk szeretteinkkel egy
sétát a karácsonyi fényben úszó város-
ban, figyeljünk az apró csodákra. Te-
kintsük meg Tapolca elsõ Betlehemét,
amelynek örök az üzenete: karácsony
éjszakáján Jézus azért választotta elsõ
szálláshelyéül a szegény betlehemi bar-
langistállót, mert innen akarta meghirdet-
ni az örömhírt a világnak: a szív, a
szeretet, a jóindulat teszi otthonunkká a
Földet.

Találkozzunk a Mindenki karácsonyán
december 22-én 17 órakor a Fõ téren,
ahol Bakos György és a történelmi egy-
házak képviselõi szólnak majd errõl a
több mint emberi ünneprõl.

N. Horváth Erzsébet
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Békesség. Ne féljetek!

A szeretet adománya

A Kárpátalján lévõ testvérvárosban,
Aknaszlatinán az idei adventben is na-
gyon várták Ács János polgármestert
és az Õt kísérõket.

Tudták, hogy - mint már annyiszor -
most is éltetõ ajándékot hoz magával.

A magyar nyelvû Szent Anna óvoda lé-

te, 48 kis apróság karácsonyi öröme a
tapolcai szeretetadománytól is függött.

Aküldöttség és az ajándék megérkezett, de
Isten akarata szerint Ács János már soha nem
térhetett haza szeretett városába, Tapolcára...

/Írásunk a 3. oldalon Az éltetõ ajándék
címmel./

Hála és köszönet szavak nélkül is

Fotó: Parapatics

Fotó: Sulyok Ferenc

/Ács János Polgármester Úrtól a „Rejts el, ó, örök Kõszál” címû 
emlékezõ összeállítással veszünk végsõ búcsút./
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

GYÁSZKIVONAT
274/2008. (XII.11.) Kt. KÉPVISELÕ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete mély fájdalommal búcsúzik
Ács János polgármester Úrtól, aki 1998. október 18-tól 2008. december 10-ig
önzetlenül, odaadóan vezette Tapolca városát.

A család fájdalmában osztozva Ács János polgármestert Tapolca Város
Önkormányzata saját halottjának tekinti. 

Tapolca, 2008. december 11.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2008. december 11-i rendkívüli gyász ülésérõl

Marton József
alpolgármester

Bakos György
képviselõ

Barbalics Antal
képviselõ

Bognár Ferenc
képviselõ

Bozsoki Lajos
képviselõ

Buzás Gyula
képviselõ

Dr. Imre László
jegyzõ

Császár László
képviselõ

Dr. Csonka László
képviselõ

Horváthné Németh Edit
képviselõ

Horváthné Szalay Gyöngyi
képviselõ

Koppányi Ferenc
képviselõ

Sólyom Károly
alpolgármester

Lévai József
képviselõ

Presits Ferenc
képviselõ

Szatmári Jánosné
képviselõ

Vörös Béla
képviselõ

Závori László
képviselõ

December 11-én rendkívüli ülést tartott Tapolca Város Képviselõ-
testülete a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

Ács János polgármester halálhírét ezen a nyilvános gyászülésen jelen-
tette be Sólyom Károly alpolgármester a színházteremben megjelent
szépszámú tapolcai polgár elõtt.

Ezt követõen a város életének elmúlt tíz évérõl, Ács János áldozatos
városvezetõi munkájáról - kivetítõ segítségével - képekkel illusztrált
összegzést tekinthettek meg a megrendült gyászolók. Az ülésen részt
vett Ács János özvegye és két leánya is.

Gyászülést tartott a Testület



A szép és igaz történet még 2005-ben
kezdõdött.

Ács János polgármester rádiót hallgatva
arra lett figyelmes, hogy a Kárpátalján lévõ
Aknaszlatina magyar nyelvû óvodájának
vezetõje kétségbeesetten arról beszélt, hogy
be kell zárniuk az óvodát, amelynek fenn-
tartását eddig is csak adományok segítségé-
vel tudták megoldani, mert az állam nem
támogatja õket.

A polgármester úr - e cikk szerzõjének -
egy vele készített riport kapcsán elmondta,
nagyon szíven ütötte a történet, de különös,
isteni jelnek is tekintette, hogy fel kellett
figyelnie rá, hiszen Aknaszlatina Tapolca
testvérvárosa.

A segítségnyújtás módjára megfogalma-
zott gondolatokat hamarosan tettek is követ-
ték. A Képviselõ-testület határozatot fogadott
el arról, hogy egy jelentõs összeggel támogat-
ja a rászorulókat, és ezt a polgármester a saját
keretébõl egészítette ki.

Az azt követõ években a két település
közötti kapcsolat élõ szeretetlánccá lett. Ács
János vezette azt a küldöttséget is, amelynek
tagjai Tapolca óvodáiból verbuválódtak. Õk
sem mentek üres kézzel.

Hogy mennyire szüksége van annak a kis
maroknyi magyarságnak a tapolcai segítség-
re, álljanak itt Puliszka Éva óvodavezetõnek
a mondatai, amelyek 2008 augusztusában
hangzottak el Tapolcán, amikor a város ven-
dégeként nálunk járt. „Sokat köszönhet az
óvodánk Tapolcának és a polgármester úr-
nak. Mivel az állam továbbra sem támogat
bennünket, így a jószándékú emberek ado-
mányaiból tudjuk biztosítani a plébánia épü-
letében helyet kapó magyar óvodánk 48 gyer-
mekének az oktatást, nevelést. Tehát tiszta
szívvel és hálás köszönettel mondhatom azt,

hogy életmentõ számunkra az, amit a test-
vérváros Tapolca nyújt.”

Ács János nagyon készült arra, hogy a
város, a vállalkozók, a jószándékú tapolcai
polgárok ajándékát ebben az évben is Õ
vihesse el az aknaszlatinai kisóvodások
karácsonyfája alá. - Pénzt viszünk - újságolta

örömmel többeknek még az indulás elõtt -,
arra van most a legnagyobb szükségük.

Az aknaszlatinaiak nagy szeretettel fogad-
ták a tapolcai küldöttséget most is. Az
ajándék átadása, a hivatalos látogatások, a
baráti beszélgetések mind-mind azt erõsítet-
ték meg benne, hogy neki itt kell lennie.

Ma már tudjuk, hogy olyan küldetést tel-
jesített, amellyel számára véget ért a földi út.

„Az ajándék Temagad légy” - erre kérte sze-
retett városának polgárait Ács János 2007 ad-
ventjében az Új Tapolcai Újságon keresztül.

Az Õ sorsa 2008 decemberében Isten
akaratából így teljesedett be.
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Folytatva - és egyben befejezve is - az
önkormányzati képviselõket bemutató
sorozatunkat most Marton József alpol-
gármestert kérdeztük a megbízatással
járó feladatokról és arról, hogy véle-
ménye szerint van-e különbség az egyéni
és a listás képviselõség között.

- Természetesen vannak olyan területei a
képviselõségnek, ahol nincs, de úgy gondo-
lom, hogy az egyéni képviselõnek egy ki-
csivel nagyobb az erkölcsi felelõssége,
könnyebben számonkérhetik, fõleg akkor,
ha abban a körzetben éli a mindennapjait,
azaz az életét, ahol õt megválasztották. Így
vagyok ezzel én is.

- Kérem, jellemezze a választókörzetét!
- Nagyon szép és nagyon szerencsés

része a városnak. Igaz, hogy lassan alakult
ki, de nagyon sokat fejlõdött az elmúlt évek
alatt. Ide tartozik az Egry utca és környéke
az utolsó 3 Y-nal kiegészülve. Mi is akkor
költöztünk oda, amikor ezek a házak épül-
tek, de akkor még nem gondoltam, hogy
majd egyszer ennek a területnek a képvise-
lõje leszek. Nagyon örülök annak, hogy la-
kótársaimmal együtt már akkor igyekeztünk
csinosítani, komfortossá tenni, amikor a
városnak még nem volt rá pénze, azaz saját
erõbõl parkosítottunk. Csak egy példa: az
Egry-parkban lévõ fákat is mi ültettük.

- Már a harmadik ciklusban, azaz 10 éve
képviselõ. Mi a tapasztalata: miben vált
könnyebbé és miben nehezedett az önkor-
mányzati munka?

- Kettéválasztanám a kérdésre adandó
válaszomat. Könnyebbé vált a tevékenysé-
gem azáltal, hogy megismertem a Polgár-
mesteri Hivatal mûködését, a bürokrácia
szervezeti felépítését és az ebbõl fakadó,
egy-egy folyamat során érzékelhetõ „tehe-
tetlenségét”. Sikerült a hivatalban dolgozó

kollégákkal kialakítanom egy nagyon jó
kapcsolatot, maximálisan segítik a munká-
mat. Abban viszont nehezedett a képviselõi
munka, hogy az egyre romló gazdasági
helyzet miatt a városnak is sokkal nehezebb
megvalósítania kitûzött céljait, a nagy volu-
menû fejlesztéseire a forrást elõteremteni,
ugyanakkor a képviselõi munkám során
arra is oda kell figyelnem, hogy az ott lakók
komfortérzetét elsõsorban azok a döntések
alakítják, amelyek az õ szûkebb környe-
zetükre hoznak pozitív változást.

- Milyen bizottságok munkájában tevé-
kenykedett eddig?

- Már a képviselõvé választásom elõtt
részt vettem - pedagógus szakmám révén -
az oktatással és sporttal foglalkozó bizott-
ság munkájában. 1998-ban pedig már annak
a bizottságnak az elnöke lettem. Az idõ iga-
zolta, hogy azokban az években hozott dön-
tések elõremutatóak voltak. Ezek közül
való az is, hogy az oktatásra, kultúrára
fordítandó pénzeszközök egy részét pályá-
zat kiírásával osztjuk el az érintettek között.
Ezzel a rendszerrel olyan közösségek, olyan
civil szervezetek segítséghez, anyagi támo-
gatáshoz juthattak - és juthatnak ma is -,
amelyek egyébként talán nem is kerülnének
a Testület látókörébe. Országosan is pél-
daértékû az a döntésünk, hogy a város min-
denkori költségvetésének 1%-át sportra
fordítjuk. Már a kezdetekkor sportkoncep-
ciót alakítottunk ki. Meghatároztuk azokat
az irányelveket, amelyek mentén a város-
ban lévõ sportegyesületeknek a tevékeny-
ségükhöz alapot nyújtunk. Szerencsére a
város költségvetése az elmúlt évek alatt
fokozatosan emelkedett, ma már 4 milliárd
forint fölött van, így ennek 1%-a sem kevés.
Hogy ez a támogatás mennyire jó talajra
hull, annak ékes bizonyítéka az a gazdag

sportélet, amely Tapolcán van és azok a
sportolók, akik nemcsak városunknak, de az
országnak is nemzetközi elismerést szerez-
nek.

- Míg az elõzõ két ciklusban képvise-
lõként tevékenykedett, addig a mostaniban
már alpolgármesterként látja el a feladatát.
Ez bizonyára egy egészen más típusú
találkozás az önkormányzati munkával.

- Valóban. Ez sokkal másabb, felelõs-
ségteljesebb tevékenység. Mivel a korábbi
alpolgármesterek úgy döntöttek, hogy más
területen dolgoznak tovább, ezért Ács János
polgármester úr megkeresett engem, hogy
vállaljam el a humán terület felügyeletét.
Örömmel tettem eleget a kérésnek. Ehhez a
területhez elsõsorban az oktatás, a kultúra,
közmûvelõdés tartozik, de az egészségügyi
alapellátással kapcsolatos kérdésekkel is én
foglalkozom mint alpolgármester. Természe-
tesen a feladataim közé tartozik az önkor-
mányzat, a város képviselete az adott terü-
leteken, valamint egy-egy rendezvény, tör-
ténelmi évfordulóhoz kapcsolódó esemény,
kiállítás megnyitása is.

- Tapolca oktatási rendszere az elmúlt
években jelentõsen átalakult.

- Sajnos, a kormányzat, az állam
intézkedései miatt át kellett alakítani a
szerkezeti formát. Hosszas mérlegelés után
döntött úgy a Testület - megkérdezve az
érintetteket is -, hogy az alapszerkezetet
nem változtatja meg, a szerkezeti egysége-
ket épületi egységenként megtartja, és egy
igazgatás alá vonja. Az intézményegységek
megtartották arculatukat, sajátosságaikat,
így ez a szülõknek is igazodási pontot ad
ahhoz, hogy milyen értékeket képviselõ
iskolába írassák a gyermeküket. A változ-
tatás elõnyei között megemlíteném, hogy az
egyvezetésû iskola talán jobban meg tudja

jeleníteni a kor és a város szellemiségének
megfelelõ általános értékeket. A hátránya
talán a pedagógus kollégák azon részét érin-
ti, akik áttanítással végzik munkájukat.

- Tegyünk egy képzeletbeli sétát a város-
ban! Elõbb abban a körzetben, ahol él és
képviselõ, majd vegyük számba mindazt az
új értéket, amelyre Tapolca az elmúlt 10
évébõl büszkén tekint.

- A választókörzetem - mint már mond-
tam is - nagy változáson ment át az elmúlt
évek alatt. Büszke vagyok a parkosításra, a
szép, rendezett környezetre, az Egry utca és
az Y közötti elhanyagolt terület rend-
betételére, a parkolók kialakítására, a
Barackvirág utcára, annak aszfaltozására.
Játszóterünknek csodájára járnak. Ha nem
is kertvárosi az a környezet, ahol élünk, de
a lehetõségeinkhez mérten szép, szeretni
való. A város egészét számbavéve óriási
feladatot vállaltunk fel - és teljesítettünk
azzal, hogy a Széchenyi-terv segítségével
felépítettük a Városi Rendezvénycsarnokot,
ahol nemcsak az itt élõk, de a messzebbrõl
érkezõk is tartalmas idõt tölthetnek el.
Megújult Tapolca Belvárosa, gyönyörû lett
a Tópart, négycsillagos szálloda épült a
városban, megtörtént a szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítése, az utcák, terek új burkola-
tot kaptak, kerékpárút épült a tapolcai és a
diszeli városrész között. Végre lett a város-
nak egy igazi kultúrháza azzal, hogy
megvásároltuk az MMTK-épületet, újra
vannak színházi elõadások, a városé a
Belvárosi Irodaház épülete és a volt
CASCO-ház is. Sok minden történt ez alatt
a 10 év alatt. Élhetõbb, szebb lehet a váro-
sunk. Megtiszteltetésnek érzem, hogy én is
részt vállalhatok a nagyszerû feladatokban.  

Az oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet

Megtiszteltetésnek érzem, hogy részt vállalhatok a nagyszerû feladatokban

Utolsó kézfogás, utolsó fotó: Benedek Imrével, az aknaszlatinai magyar nyelvû iskola igazgatójával és Puliszka Évával

Fotó: Parapatics

Az éltetõ ajándék
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„Isten, add, hogy bujdosásom / így végzõd-
jék egy szép napon: / roskadjak én is le az
útra, / tettõl, tudástól gazdagon / maradjak
ott nagy reményjelnek, / hogy bárki, aki
haza vágyik / s átlép felettem gondtalan, /
úgy mondja halkan, boldogan: / már csak
tíz perc az út hazáig” - szólt a fohász Wass
Alberttõl az OTTHON-FA címû köl-
teményben. Õ Tapolcán otthonra lelt.

November 30-án több száz fõs tömeg gyûlt
össze az erdélyi zsoltáros-szavú író nevét
viselõ könyvtár elõtt, hogy tanúja és részese
legyen egy különleges hangulatú város-
történeti eseménynek, amelynek keretében
felavatták Tapolca szülöttének, a Kossuth-
díjas Marton László szobrászmûvésznek az
utolsó, Wass Albertrõl készített alkotását.

Vitus Kata, a Batsányi János Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvû és Sportiskola
tagintézmény tanulója mély átéléssel mondta
el Wass Albert meséjét a Látó Emberrõl. 

Majd Dr. Görcsösné Dr. Takáts Gizella Pro
Urbe-díjas pedagógus „a zsoltáros idõk
Homéroszának” életútját ismertetve arról
szólt, hogy tartásával, értékrendjével, szo-
ciális érzékenységével messze kiemelkedett
korából. „A háború harctérre szólította Wass
Albertet; 2 vaskereszt-kitüntetéssel tért vissza
onnan. Folytatta a munkát. „Vetni kell…” Az
„Átoksori kísértetek” sötét erõi, a minden
értéket romboló hamis próféták a magyar és a
birtokos ellen támadnak. Koholt vádak
alapján „háborús bûnös” váddal halálra ítélik.
El kell hagynia hazáját. 1945-ben Sopronnál
átlépi a magyar határt. Már német földön
fogalmazza meg programját: „Tennem kell
valamit… hazámért, népemért, Erdélyért…”

Az íróról szólva: lírája egyedi ter-
mészetfestés, prófécia, erkölcsi program és
harci riadó; prózája az erdélyi valóságban
gyökerezõ plasztikus néprajz és történelem,
kiváló szerkesztéssel. Mind színvonalát,
mind mennyiségét tekintve klasszikusok
között a helye. Politikai hitvallásának csúcsa
az egység, erkölcsében a hit - ez alapján hite-

les ember; az õ szavaival: „töretlen hittel
ember és magyar”. „Õrzõk, vigyázzatok a
strázsán!” Vigyázzunk rá!”

Wass Endre, a költõ fia - négy fiútestvére
nevében is - levélben köszöntötte az édes-
apjának szobrot állító tapolcaiakat. A levelet
Ács János polgármester olvasta fel.

„Száz éve született és tíz éve hagyta itt a
halandó világot, mely számára oly sok
küzdelmet, de boldogságot is hozott, s mely-
ben küldetését betöltötte. Azt hiszem, az édes-
apám mint író a halhatatlanságba költözött.
Emléke nem halványul, sõt nõttön nõ:
könyvei, színházi mûvek, emlékprogramok,
szobrok, emlékparkok jelzik: az olvasók
szívében él és hat a munkássága.”

A sors szomorú, fájdalmas játéka és Isten
kifürkészhetetlen akarata, hogy nemcsak
Marton László búcsúzott a Wass Albertrõl
készített mellszoborral a földi pályától, de
Ács János polgármester is összekulcsolt
kézzel utoljára hajthatott fejet a Múzsák két
óriása elõtt, miután Marton László özvegyé-
vel együtt leleplezte a szobrot.

Az egyházi szolgálat során Szabó Emõke
református lelkészasszony többször feltette a
kérdést: - Ki volt Wass Albert, hogy szobrot
állítunk neki? Idegen földön magyarként
ébresztette bennünk az egymás iránt érzett
felelõsség érzését - mondta, majd hozzátette:
- Egész hosszú életén át otthont keresett.
Nyolcvan évesen haza akart jönni meghalni,
hogy teste ne idegen földben pihenjen, és
megtagadták tõle. Ki az a Wass Albert, hogy
Tapolca szobrot állít neki? Kérdezte valaki
cinikus gúnnyal a szemében, nem tõlem, mert
a válasz ennyi volt: „Mit tudom én.” Milyen
kegyelmes az Isten! Halálának 10. évfor-
dulóján ma Tapolcán szobrot állítunk neki. 

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész Ézsaiás
prófétát idézte, aki Istennel való beszélgetése
során megkérdezte: - Mit kiáltsak? Wass Albert
tudta, hogy mit kiáltson, nekünk szólt és szól a
hangja ma is. Kiáltott a szeretetrõl, emberrõl,
hazáról, néprõl, környezetrõl. Mindarról, amit
Istentõl kaphatunk. Ez a kiáltás visszhangzik
szívünkben. Errõl a kiáltásról szól a szobor is,
bár látszólag némán áll. Mindazok, akik itt
vagyunk, mindazok, akik elsétálunk majd a
szobor mellett, tudni fogjuk a választ arra a

kérdésre, hogy ki az a Wass Albert. Õ az, aki
kiált: ne felejtsd el az Isten szeretetét, ne fe-
lejtsd el népedet, a másik embert, a Neked adott
világot. Mementó ez a szobor.

Csere Sándor kanonok arról szólt, hogy az
író nagy erõvel, elszánt akarattal küzdött az
igazságért, és Isten adta-áldotta tehetségét a
jóság, a szeretet, a haza szolgálatába állította,
beteljesítve a Szentírást: „Boldogok, akik
üldöztetést szenvednek az igazságért.”

A szobornál koszorúval tisztelgett Tapolca
Város Önkormányzatát képviselve Ács János
polgármester, valamint Marton József és
Sólyom Károly alpolgármesterek.

A Veszprém Megyei Önkormányzat nevé-
ben koszorúzott Lasztovicza Jenõ, a köz-
gyûlés elnöke és Hermann István, a kulturális
bizottság elnöke. A Wass Albert Városi
Könyvtár és Múzeum nevében Nagy Eörsné
igazgató és Nemes Hajnalka helyezett el ko-
szorút. 

Szabó Ábel, a Batsányi Gimnázium tanuló-
ja Wass Albert Dalol a honvágy címû versét
mondta el, majd Kovács Alexandra énekelte
el az õsi székely himnuszt.

N. Horváth Erzsébet

Múzsák találkozása advent elsõ vasárnapján

Mementó ez a szobor

Kigyúltak az adventi fények A vendégkönyvbõl

Kedves Tapolcai Polgárok!
Töltsön el bennünket a várakozás idején
a szeretet, amelybõl ingyen egy-egy kis
szeletet is átadva másnak, reménykedve
egy szebb és boldogabb, békésebb jövõ-
ben kívánok mindenkinek reményteli szép
Adventet.
Tapolca, 2008.

- Köszönjük ezt a szép Betlehemet
Tapolca Város Önkormányzatának, Ács
János Polgármester Úrnak!

Tapolca Óvodásai

- TAPOLCA a MI VÁROSUNK
Sok kellemes hétvége emléke köt ide min-
ket! Mindenkinek békés, boldog ünnepe-
ket kívánok!

Tömböly és Nagy család

- Kedves Jézuska!
Szeretnék 2 cintányért kapni karácsonyra,
mert dobolok. Meg egy ezüst Muramatsu
fuvolát. Elõre is köszönjük! 

Kovács Ádám és Horváth Reni

- Köszönjük, hogy ilyen élményt adtak!
Látni kellett volna unokáink boldogságát.
Gratulálunk! 

Voltak látogatók Hajdúhadházról, Ózd-
ról, Szatmárnémetibõl, Szlovákiából,
Ausztriából, Erdélybõl.

Wass Albert szobrának avatása után az
ünneplõk a tópartra sétáltak, ahol
közösen várták a tóban elhelyezett hatal-
mas adventi koszorú elsõ gyertyájának
fellobbanását.

Majd az ünnepség a Fõ téren folytatódott,
ahol a Kazinczy Ferenc intézményegység
tanulói adtak rövid mûsort, melynek végén a

muzsika hangjaira kinyitották a város elsõ,
életnagyságú Betlehemét rejtõ kaput.

Az egyházak képviselõi az adventi
várakozás örömeirõl beszéltek, majd Kolop
József  szobrászmûvész mondott köszönetet
a város felkéréséért. Reméli, mondta, hogy
mûvével részese lehet a tapolcaiak és
környékbeliek ünnepének. 

A jó idõnek is köszönhetõen nehezen
hagyták el a teret az emberek, sorra minden-
ki megtekintette a Betlehemet és írtak a
Vendégkönyvbe. Többeket csábított a forralt
bor, a sült gesztenye és a lángos illata is a
maradásra. Egészen Vízkeresztig minden
vasárnap délután változatos programokkal
várják a családokat.

Fotó: N. Horváth

Fotó: Sulyok Ferenc

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth
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- Tapolca és Zalahaláp között igazoltattak a rendõrök egy párost. Az autójukban 220 ezer forint
értékû benzinmotoros aggregátort és egy fûkaszát is találtak más tárgyak között. Az igazolta-
tottak azt mondták, hogy lomizásból származnak a tárgyak, de mivel ellentmondásba ke-
veredtek, ezért alaposan elszámoltatták õket a rendõrök. Kiderült, hogy a kocsijukban lévõ
értékeket egy nemesvitai tanyáról vitték el. A házkutatáskor elõkerült értékek alapján több
olyan korábbi bûncselekmény is a „számlájukra” írható, amelyben a nyomozást a rendõrség
már megszûntette.

RENDÕRSÉGI HÍREK

1963. december 45 éve
Tapolcán a televízió elõfizetõk száma: 423.
1963. december 6. 45 éve
Emléktáblát helyeztek el Linzben Batsányi János
egykori lakóházán.
1973. december 7-9. 35 éve
Czárosi L., Katonka I., Plozer I., Szirtes Gy.
búvárok térképezést végeztek az addig ismert
vízalatti és száraz járatokban.
1923. december 9. 85 éve
A tapolcai nagyharang szentelése.
1993. december 16. 15 éve
Tóth József nyugalmazott iskolaigazgatónak,
lelkes tapolcai városvédõnek dr. Gyurkó János
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter úr
Kós Károly-díjat adományozott a tapolcai

Városszépítõ Egyesület keretében végzett
kiemelkedõ településvédelmi és szépítési érték-
mentõ munkájáért.
1883. december 20. 125 éve
„Balaton” címmel Tapolca, Sümeg és Balaton-
füred vidékének helyiérdekû hetilapja indul.
1873. december 21. 135 éve
Dr. Beszedits Ede járásorvos, iskolaszéki elnök
bemutatta a felsõ népiskola új épületének tervét.
1848. december 25. 160 éve
Perczel Mór hátvéd csapatai Szekulits vezetésével
Tapolcán át Nagyvázsony felé tartanak.
1993. december 29. 15 éve
A Tapolcai Városi Kórház új 60 ágyas belgyó-
gyászati osztályának avatása.

/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-
12 óráig és a külön meghirdetett idõpon-
tokban.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Fogadóórák:
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik 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!
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-
150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal
„A” épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 

511-156 
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
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
Dr. Rozgonyi Viktória mb. 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 13-
14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete 8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./Fax: 510-740;
510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744 Falugazdász: Szabó
Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
(Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl
csütörtökig   8.00-16.00; pénteken 8.00-
13.00 Hegybíró: Szabados Béla 8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./fax: 87/510-
245, 87/510-246; Mobil: 30/613-3357
Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd:
8.00-12.00, Péntek: 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

Évfordulók

Mozsdényi László
(1936-2008)

Tapolca Város Önkormányzata fáj-
dalommal tudatja, hogy Dr. Mozs-
dényi László, a város aktív közéleti
személyisége hosszan tartó súlyos be-
tegség után elhunyt.

Tapolcán született, 1936. január 4-én.
Szülei Mozsdényi Gyula szabómester és
Kassai Margit voltak Tanulmányait a
sümegi Corvin Ottó Gimnáziumban
végezte 1954-ben, majd 1971-ben szer-
zett diplomát az ELTE Általános Jog-
tudományi Karán.

1954-1956-ban a Tapolcai Járási Be-
gyûjtési Hivatal munkatársa, 1957-1958-
ban Lesencetomajon tanácsi elõadó.
1959-1960-ban Balatonedericsen tanács-
titkár. 1961-tõl 1971-ig Tapolcán, a
Járási Tanácson fõelõadó, 1972 és 1978
között a Tapolcai Járási Hivatal osztály-
vezetõje. Az 1979-1981-es években a
járási-városi Népi Ellenõrzõ Bizottság,
1982-1983-ban a járási hivatal elnöke
Tapolcán. 1984-tõl 1989-ig a Tapolcai
Városi Tanács elnökhelyettese, 1990-ben
megbízott tanácselnök. 1991-1993-ban a
Köztársasági Megbízott Hivatalának fõ-
munkatársa, 1993-1994-ben osztályve-
zetõ, 1994 és 2000 között a Megyei
Közigazgatási Hivatal hivatalvezetõ-he-
lyettese, fõosztályvezetõ, Veszprémben. 

Díjai, kitüntetései: 1976. Munka Ér-
demrend bronz fokozat, 1980. ezüst fo-
kozat. 1996 Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt. 

Temetése december 6-án volt a tapol-
cai Új Temetõben.

A tapolcai okmányiroda tisztelettel felhív-
ja a lakosság figyelmét arra, hogy ameny-
nyiben gépkocsijukat értékesítik, úgy
arról az okmányirodában is tegyenek
bejelentést. 

Sok kellemetlenségtõl szabadíthatják meg
magukat ezzel, hiszen, ha az autó átíratása az
év végéig nem történik meg, és az eladó
részérõl bejelentés sem érkezik az érté-
kesítésrõl, akkor az okmányirodában nyil-
vántartott tulajdonosnak kell kifizetni a tel-
jesítményadót. Mindezen felül pedig, ha az
autóval idõközben szabálysértést is elkövet-
nek, akkor a büntetést is a jegyzett tulajnak
kell megfizetnie.

Sok a segélykérelem, érezhetõen nehe-
zebb helyzetben vannak az emberek a
városban - tudtuk meg Décseyné Raposa
Máriától, az Általános Igazgatási Iroda
vezetõjétõl.

Úgy véli, hogy a szociális törvény
módosítása enyhülést hozhat, hiszen a tervek
szerint az önkormányzatnak lehetõsége lenne
a jövõben munkát adni a segélyek helyett.
Örömmel számolt be arról, hogy december 1-
jével elindult a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzattal együtt indított közmunka prog-
ram, ami tíz, eddig munkanélküli romának ad
lehetõséget arra, hogy ismét dolgozó tagja
legyen a társadalomnak, és így kikerüljön a
segélyezettek körébõl.

Lezárult a közbeszerzési eljárás a Kazinczy
tér és a Kinizsi utca burkolatának felújí-
tására.

Mint arról már korábban hírt adtunk,
pályázaton nyert a város tizenkilenc millió
forintot a két említett út burkolati meg-
újítására.. A beruházás bekerülési költsége
negyvenkét millió forint. Ebbõl tizennégy
millió származik pályázatból a Kazinczy tér,
öt pedig a Kinizsi utca tekintetében. A
közbeszerzési eljárás nyertese a legked-
vezõbb ajánlattétellel a Horváth-Ép Közmû-,
Út- és Mélyépítõ Kft. lett.

A városban érvényes, jövõ évi parkolási
bérleteket január 5-tõl értékesíti a tájé-
koztatási iroda.

Az ehhez szükséges adóigazolásokat az
adócsoport december 29-tõl adja ki az
ügyfelek kérelmére. A 2008-as bérletek
január 17-ig érvényesek.

A Képviselõ-testület decemberi ülésén tár-
gyal újra a házi segítségnyújtási rendszer
bevezetésérõl.

A rendszernek köszönhetõen egy készü-
léket kaphatnának az idõs, rászoruló, beteg
tapolcai lakosok, amellyel közvetlenül egy
diszpécsert érnek el, aki riasztja azt a szak-
embert, aki illetékes a segítségnyújtásban.
Így a jelzett probléma maximum 30 percen
belül megoldódik. A tervezett rendszer
kiépítése még az idei télen elindul.

Hírek a Városházáról

A téli idõjárásra való felkészülés volt a
témája a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban a közelmúltban megtartott
helyi védelmi bizottság ülésének, ame-
lyen nemcsak dr. Lauer János tûzoltó
ezredes, a megyei katasztrófavédelmi
igazgató vett részt, de a környezõ tele-
pülések polgármesterei is.

A tanácskozáson megjelenteket Ács
János polgármester köszöntötte, majd
Horváth András alezredes, a Veszprém

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tapolcai polgári védelmi irodájának vezetõ-
je adott tájékoztatást arról, hogy milyen
elõkészületek történtek a rendkívüli idõjá-
rás esetére.

Nyáron ellenõrizték a riasztó-beren-
dezéseket, kijelölték a helyi operatív bizott-
ságokat, egyeztettek arról, hogy miként in-
tézkednek akkor, ha emberek rekednek az
utakon, hogyan mentik õket, hol történik
meg az elhelyezésük. NHE

Felkészülés a télre

Támogatott fejlesztések
Tapolca Város Önkormányzatának el-
nyert pályázatai:

- A területfejlesztési pályázatok (CÉDE,
TEKI) közül kiemelkedik a kórházi mûszer-
fejlesztési pályázat (20 millió forint) és a
tájékoztató várostérkép táblarendszer fel-
újítására (1 millió forint) vonatkozó projekt.
A térképek készítése, cseréje folyamatban
van.

- A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 3,5 millió forinttal támogatta
az illegális hulladéklerakók felszámolására
benyújtott pályázatot. A megvalósítás folya-
matban van.

- Veszprém Megye Önkormányzata sok-
rétû fejlesztési, közmûvelõdési, sport és tu-
risztikai célú támogatással (24 millió forint)
segítette a város terveinek megvalósulását.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Mayer Szabolcs és Verasztó Renáta gyermekük: Erik
Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Kürti Ferenc és Borsos Beatrix
Gratulálunk!



Bibliatörténeti elõadás színhelye volt
december 4-én a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központ a Biblia Éve alkalmából. 

Szabó Emõke református tiszteletes arról
beszélt, hogyan szól Isten az emberhez: meg-
nyilatkozik a természetben, a történelemben
és az egyén lelkiismeretében. A lelkiismeret
szava: Isten szava. Írott formában a Bibliában
található. Elsõ magyar fordítója Károli
Gáspár gönci református tiszteletes, s
Vizsolyban nyomtatták 1590-ben.

Csere Sándor kanonok a Szentírás
eseményeinek logikai sorrendjére mutatott
rá, s a szent írások szövege mellé felsorakoz-
tatta a szent hagyományt is, amely a mai
napig élõszóban adja tovább az Újszövetség
eseményeit.

Daruka Mihály a Biblia nyomtatásának
történelmi és technikai körülményeit ecse-
telte, mutatta be, felhasználva a jelenlévõ
személyeket történelmi alakok megje-

lenítésére. Érdekes elõadása végén az egyko-
ri nyomdatechnikával kinyomtatott SZENT
BIBLIA VISOLBAN-lapot ajándékozott az
érdeklõdõknek. G. Dr. Takáts Gizella

Veress János pénzügyminiszter december
12-én sajtótájékoztatót tartott Tapolcán.

A gazdasági, pénzügyi válsággal összefüg-
gõ kormányzati intézkedésekrõl szólva a mi-
niszter elmondta, hogy a spekuláció elhárí-
tására, valamint a likviditás megõrzésére a
kormány hatpontos intézkedési tervet dolgo-
zott ki. Megteremtette annak a lehetõségét,

hogy 100 millió forintig vehessenek fel hitelt
a kis- és középvállalkozások. Harmadikként -
a költségvetési javaslatban menetközben
megemelték a 450 milliárdos garanciakeretet
900 milliárdra, ami azt jelenti, hogy a meg-
duplázott keret lehetõvé teszi, hogy azok a
vállalkozások, amelyek egyébként a bankok
számára nem lennének hitelképesek, a garan-
cia 80%-os érvényesítésével felvehetnek
hiteleket.

A foglalkoztatási arány megõrzését, vagy

legalábbis a minimális ütemben való csök-
kenését is szeretné a kormány. Az intéz-
kedésekhez az uniós források átrendezésével
teremtenek alapot - mondta a miniszter.

Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke arról szólt, hogy a
régióba kerülõ 50 milliárd forintnyi uniós for-
rásnak mintegy 30%-át a gazdaságfejlesztésre

kívánják fordítani - ezt fogalmazták meg a
2009-2010-es akciótervben is. Létrehoznak
egy regionális vállalkozási alapot, amelyen
keresztül a kis- és középvállalkozásokat kíván-
ják támogatni.

Mesterházy Attila, az MSZP frakció-
vezetõje a kisebbségi kormányzásból fa-
kadó helyzetet elemezve hangsúlyozta,
hogy a frakciófegyelem sokat segít a ter-
vek, kezdeményezések megvalósításában.    

NHE
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KRÓNIKA

Reményt ad embernek, vígaszt koldulóknak,

annak, ki bízik még: fényesül a holnap.

Néma táj, szél pihen, minden mozdulatlan:

hó szitál, gyertya ég, szép éjszaka - csönd van.

Áldott, békés karácsonyt
és reményteli új évet

kívánok minden
tapolcai polgárnak!

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ,
a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

„Istennek nevét segítségül híván…”

Intézkedések a válsághelyzet kezelésére

Falak nélkül együtt

Egyszerû eszközök, maradandó mûvek

A sajtótájékoztató házigazdája Lévai József, az MSZP helyi elnöke volt

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A két intézmény fiataljai közösen gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáját

Fotó: N. Horváth

Ötödik alkalommal adtak közös mûsort
a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének tanulói és a
fõváros darvastói otthonának lakói de-
cember 8-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

Sólyom Károly alpolgármester ünnepi
köszöntõjében arra hívta fel a jelenlévõk
figyelmét, hogy még fokozottabban kell oda-
figyelni azokra, akik a Teremtõ akaratából
nem rendelkeznek olyan képességekkel, mint
egészséges társaik, ugyanakkor a belsõ
értékeik, a szeretetigényük, a ragaszkodásuk
hõfoka mind-mind különlegessé teszi a fo-
gyatékkal élõket. - Advent közepén vagyunk.
A fény megjelenése hozza meg az igazi
örömet. Kívánom, hogy ez a fény ne csak
azoknak a szemében jelenjen meg, akik ma
itt a színpadra lépnek, de azokéban is, akik a
nézõtéren vannak - mondta. Végezetül kö-
szönetét fejezte ki Boczkó Gyulának, a

Tapolca Városért Egyesület elnökének és
Vaski Ferencnek, a foglalkoztatóintézet igaz-
gatójának, a felkészítõ pedagógusoknak és
nem utolsósorban a fellépõknek azért, mert
ismerik az egyszerû titkot: „Aki örömet tud
szerezni másnak, az magának szerezte a leg-
nagyobb örömet”.

A sokszínû mûsor konferálását Csala
Csilla és Vassné Sárossy Gabriella vállalta
fel. A fellépések, a produkciók elõtt elhangzó
összekötõ szövegek még közelebb hozták a
nagyszerû rendezvény szereplõit a zsúfolásig
megtelt színházterem közönségéhez. A da-
lok, a táncok, a tréfás jelenetek, a vers és
próza, a betlehemi játék, a közös éneklés
mind-mind annak a bizonyítéka, hogy falak
nélkül kell, lehet és érdemes élni és tevékeny-
kedni.

A mûsor ideje alatt a mûvelõdési központ
elõtermében a fiatalok munkáiból nyílt kiál-
lítás. NHE

December 10-én a tapolcai Városi
Rendezvénycsarnok adott otthont a
Veszprém Megyei Önkormányzatok in-
tézményei részére meghirdetett Mikulás-
kupának.

A labdarúgó-körmérkõzésre a nyírlaki
Pszichiátriai Betegek Otthona, a lesence-
tomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyaté-
kosok Otthona, a dákai Batthyány Ilona
Pszychiátriai Betegek és Fogyatékosok
Otthona és a tapolca-diszeli Szász Márton

Általános Iskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola lakói-tanulói neveztek be. Ered-
mény: a Mikulás-kupát a Szász Márton-
iskola tanulói nyerték, második helyen a
lesencetomaji csapat végzett, harmadikak a
dákaiak lettek.

A Mikulás-kupa záróprogramjaként a
Veszprém Megyei Önkormányzat munka-
társaiból verbuválódott csapat játszott
mérkõzést a fenti intézmények legjobb-
jaiból összeállított együttessel.

Mikulás-kupa

A sport: összetartó erõ

Fotó: N. Horváth
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A templomok történetén belül érdekes a
harangok sorsa is. A tapolcai római
katolikus  templom a XIII. század má-
sodik felében épült, román stílusban.

Szentélyét a XV. század  elején lecse-
rélték a karthauzi barátok gótikus szen-
télyre. A török hódoltság idején a soroza-
tos támadások következtében hajójának
csak a falai maradtak meg. A szentély
ugyan megrongálódott, de kijavítva azt
használta templomnak a megmaradt lakos-
ság, míg 1757-ben,  barokk stílusban fel-
építették a hajót és a tornyot. Ez után kerül-
tek fokozatosan új harangok a  toronyba.

Az elsõ világháború elõtt már hat
harang volt, melybõl a négy legnagyobbat
elvitték  hadi célra. Csak egy 70 kilós és

egy ennél kisebb úgynevezett lélekharang
maradt meg. Igen hiányoztak a nagyobb
harangok, hiszen akkor a lakosság életét a
reggeli, déli, esti harangszó irányította, és
hívta a híveket a misére.

A háború súlyos ember- és gazdasági
veszteséggel, leromlással járt, de már
1920-ban annyira javult a helyzet, hogy
harang öntésére gondoltak. 1921. január-
ban, a Tapolcai Újságban megjelent a
cikk: Harangot Tapolcának! Kérték a
lakosságot, hogy adakozzanak fémet, ter-
ményt, pénzt. Adakoztak is. Többek
között a Római Katolikus Legényegylet
betanulta és háromszor elõadta a saját
egyesületi helyiségében Csiky Gergely
„Nagymama” címû színmûvét. A befolyt
1000 koronát átadta harangöntésre. 1922
húsvétra elkészült egy 412 kg-os harang.
Rajta dombormû: Szent István felajánlja
az országot Szûz Máriának. Felirata:
Magyarország Nagyasszonya, könyörögj
érettünk. (Ez lett késõbb az ún. fertályos
harang). Majd hamarosan egy 184 kilósat
is öntöttek, Szent István tiszteletére. Ez is
eredmény volt, de hiányzott a nagyha-
rang. Újabb adománykérés, hogy 1923.
karácsonyára ez is elkészüljön.  Adtak is,
de végül a pénz romlása miatt célszerûbb
volt törlesztésre kölcsönt felvenni. Ebbõl
készült el a 700 kilós nagyharang, melyet
még karácsony elõtt, december 9-én szen-
telt fel Simon György apátplébános. A ha-
rangon Jézus Szíve képe volt. Felirata:
Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz ne-
künk. Készítette a soproni Seltenhoffer
harangöntõ cég. Az újság megjegyzi,
hogy jelenleg Zala megyének ez a leg-
nagyobb harangja. Megvalósult a terv,
karácsonyra már azzal harangoztak.

Tóth József

Harangot Tapolcának!

Tapolca gyöngyszeme

Karácsony zenéje
Minden nemzet zenésze írt karácsonyi
zenét, mert ezek a zenék témájuknál
fogva csak pozitív érzelmeket váltanak
ki. 

Rimszkij-Korszakow operát, Liszt zon-
goraciklust, Haydn  szimfóniát, Corelli
concerto grossót szentelt, de nem foly-
tatom, vége-hossza nem lenne. Az igazi,
nagy, a karácsony minden jellegzetes
élményét Csajkovszkij foglalta össze
Diótörõjében.

Mesebalett, egész estét betölt. Zenéje a
legnagyobb orosz komponista legismer-
tebb mûve, világirodalmi kapcsolódásával
a legnagyobb német romantikus író,
E.T.A. Hoffmann-hoz kötõdik. Német

romantika, orosz dallamosság, és a szé-
gyen, egymás elleni irtóháború ideológiai
alapon. Talán, ha a nemzetek  mûvészei és
értelmiségi társaik a karácsonyok
szeretetét, az esztétikai szépségeket
erõteljesebben képviselték volna, elkerül-
hette volna Európa a tragédiát? Vagy
legalább mérsékelte volna? Nem tudjuk,
mert az minden jövõben benne van.
Potenciálisan. Talán ha többet álmodunk a
szépségrõl, átvihetõ tartalma a jövõbe?

Gyerekek karácsonyi ajándékai között
csúnyácska diótörõ bábu is található, de
senkinek, csak a kis Marikának kell.
Ünnep végén vele alszik el. Azután
álmodik. Gonoszt megtestesítõ egerek

hada tolvajkodja a karácsonyfa édes-
ségeit, de a vitézi lelkû, csúnyácska
Diótörõ elzavarja õket. Nagy várról is
álmodik, amiben Diótörõ az úr, aki képes
még a megjelenõ gonosz Egérkirálytól is
megvédeni a várát. Diótörõ vitézségéért
varázspálcát kap Drosselmeyer bácsitól,
és szépséges ifjúvá változik. És az édes
álomban se vége se hossza a csodáknak.
Marika eljut a már Diótörõ herceg
palotájába, mint leendõ párja. Népek
hódolnak elõtte táncaikkal. Aztán az
ébredés visszarántja a valóságba.

A zene, a szépség, a jóság, mint min-
den, ami alávetett a romboló idõnek,
állandóan megújítandó. Ünnepeink a ter-

mészet évszakonkinti megújulására emlé-
keztetnek, ami után minden újra kezdhetõ.
Íróink, mûvészeink, akik a szépnek,
jónak, igaznak elkötelezettek, küzdenek a
tolvaj egérkirályok ellen, a destruktív
értékrombolás ellen. A népek ösztönösen
vonzódnak egymás iránt, de az egérkirá-
lyok a közeledést megakadályozzák. És
ami a legfájóbb. A mesék gonoszait nem
vesszük komolyan, mert nevetséges
alakokban, ördög, paprikajancsi, vasorrú
bába, egérkirály, sárkány jelennek meg.
Meg kellene tanulnunk, önmagunkba
nézni. Mert sajnos, a látható gonosz nem
az igazi. Az igazi bennünk van, ha életre
kel.                                 Dr. Sáry Gyula

Tóth Róbert, tapolcai amatõr festõ alkotása

Szívemet, lelkemet beleadtam

Kolop József jellegzetes szobrait sokan
ismerik már Tapolcán, de a betlehemi
éjszakát bemutató szoborcsoportja még
ismertebbé teszi a nevét. Arról, hogy
miért szobrász lett, Õt kérdeztük.

- Már gyermekkoromban szobrász akar-
tam lenni, de valójában azt is lehetne mon-
dani, hogy agyaggal a kezemben születtem
a világra. A káptalantóti általános iskola 6-
7. osztályos tanulója voltam, amikor az elsõ
„kiállításom megnyílt”, azaz egy kis asz-
talon az iskolában a szobraim helyet kaptak.
Azok közül már csak egy maradt fenn, egy
Beethovent ábrázoló dombormû. A
mûvészsors felvállalásában sokat segített
nekem Marton László szobrászmûvész, aki
azt mondta, hogy ha valaki csak tanulja a
szobrászatot, az eljut egy bizonyos szintig,
de feljebb nem. Ha viszont istenadta tehet-
sége van, akkor minden nehézséget elbír,
csak hogy alkothasson. Ha szerény, ha
gazdag, az útját végig kell járnia.

- Civil foglalkozása nincs is?
- De igen. Herenden kitanultam a

keramikus mesterséget. Bár ebben a szak-
mában nem dolgoztam, arra jó volt, hogy
megismertem a különbözõ anyagokat és ez
az ismeret ma is sokat segít nekem.

- Milyen anyagokkal dolgozik?
- Elsõsorban agyaggal, de a megren-

deléstõl függõen bronzból és márványból is
készülnek szobraim, dombormûveim.

- Kiket tekint példaképének, követendõ
mintának?

- A már említett Marton Lászlót, de na-
gyon sokat segített nekem Raffay Béla is.

- Milyen témák foglalkoztatják és ezeket
miként jeleníti meg a mûveiben?

- A filozófia, a vallás, a történelem és hát,
a szobrász számára szinte kötelezõ feladat:
a nõi akt. Van egy sajátos kifejezési for-
mám, ez pedig a kétarcú szobor. Ha nem
tûnik szerénytelenségnek, akkor azt is
mondhatom, hogy ettõl lesznek a munkáim
Kolop-szobrok. Egész alakossal ugyanis
még - az enyémen kívül - nem találkoztam.
Ilyen Janus-arcú szobrom a Próféta címû is,
amely a védjegyem is lett.

- Hol voltak eddig kiállításai? Hol talál-
hatók meg a szobrai?

- Volt már több kiállításom nemcsak
itthon, de külföldön is. Szobrom található
Nemesgulácson, Zalahalápon, Kékkúton,
Ábrahámhegyen, Csehországban, illetve
most már - nagy örömömre Tapolcán is. Ez
utóbbi a betlehemi éjszakát bemutató
szoborkompozíció. Nagyon örültem a város
felkérésének. Szívemet, lelkemet beleadtam
a mûbe, bízom benne, hogy tetszeni fog.

- Milyen anyagból készült a kompozíció?
Mert az azonnal szembetûnik, hogy nem
agyag.

- Mûanyagalapú a szobor, és hogy
látványos is legyen, kifestettem az alakokat
és textíliát is alkalmaztam. NHE

Alkotás és alkotó

Fotó: Sulyok Ferenc
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ADVENTI GONDOLATOK

Az advent a várakozást fejezi ki az emberi
történelemben. A hagyomány szerint az
emberiség négyezer évig várt Jézus
eljövetelére. Innen van a négy adventi
vasárnap és a hozzátartozó négy hét.

A több ezer éves várakozás nem tétlen
várakozás volt. A pogány világ - a Jézus
születésekor elhangzó angyali ének szavaival
élve - jóakaratú tagjai vágyódtak arra, hogy
az ég küldjön valakit, aki eligazítja õket a
szellem és a cselekvés zûrzavarában.
Ábrahám leszármazottai, vagyis a választott
nép életében pedig a próféták - akik Isten
küldöttei voltak - tartották ébren a Messiás-
várást.

Ezek után kérdezhetjük, hogy adventnek
van-e üzenete a mának? Bizony van. Súlyos
üzenete van. A történelmi várakozás kétezer
évvel ezelõtt beteljesült. A világ Megváltója,
Jézus eljött, hogy életével, tanításával helyes
úton vezessen minket. Aztán kaptunk egy
újabb üzenetet az égbõl, hogy Jézus ismét
eljön a világ végén. A várakozás számunkra
is folytatódik. Jézus Krisztus elsõ eljövete-
lekor megváltott minket, második eljöve-
telekor megítél bennünket. Istentõl kaptunk
egy igen értékes életet, amit jóra kell használ-
nunk. Életünk egyedül való nagy értékét az
mutatja, hogy Isten elküldötte Fiát, Jézus
Krisztust, hogy a bûntõl megszabadítson
minket és elvezessen az örök boldogságba.

Helyesen akkor cselekszünk, ha követjük

Jézust. Krisztus megértéséhez és követéséhez
elég egy szót kimondanunk, írjuk most nagy-
betûvel: Szeretet.

Mi krisztusi szeretetrõl beszélünk, ahol
nincs különbség ember és ember között.
Jézus mindenkin segített, aki segítségét kérte,
sõt, megváltó mûvével minden emberen
segített kérés nélkül is. Szenvedésével azt is
megmutatta, hogy minden szenvedõ ember-
rel együtt tud érezni. A krisztusi szeretet hir-
deti az ellenség szeretetét is. Ez a szeretet
lényegesen különbözik a pogányok által is
megvalósítható szeretettõl. Gyûlölettõl telí-
tett világunkból csak a krisztusi szeretet ve-
zethet ki bennünket.

Nekem, kereszténynek el kell jutnom oda,
hogy Szent Pállal mondhassam; Krisztus él
bennem valahogy így: minden embert testvé-
remmé fogadok, szeme leszek a vaknak, lába
a sántának, atyja a szegénynek, ereje a
gyengének, reménye a kétségbeesettnek,
otthona a kifosztottnak, tisztasága a bemo-
cskoltnak és ügyvédje minden eltiprottnak.
Az adventben, a várakozásban és annak
beteljesülésében gondoljunk mindezekre.

Talán így értjük, mit jelent kereszténynek
lenni. Magunkban hordani az üdvösséget,
halhatatlannak lenni az elmúlásban, örömet
szórni a síróknak.

Az advent, a várakozás azt kívánja tõlünk,
hogy szívbõl mondjuk; jöjj el Jézus.

Csere Sándor plébános

Üzenet az égbõl

Soós József
Karácsony este
Csillagfény hull a tiszta hóra,
És csengõ szól és gyertya gyúl,
Békét dajkál ma minden óra,
És minden harag ma meglapul.

A bú-árnyék, a gond-barázda,
A kétség kínzó ostora,
Amint suhant az Angyal szárnya,
A semmiségbe tûnt tova.

A pásztor-ének újra árad,
A szalma zizzen, úgy dalol,
Királyi ággyá lett a jászol,
S templommá vált a bús akol.

Betlehem hangját, hívó fényét
Tükrözik hegyek, tengerek,
A gyertyafény, a fenyõillat
Titeket szólít, emberek.

Nem kér aranyat, tömjént, mirhát,
De kéri legszebb kincsetek,
A szeretet puha tenyerében
Megbékélt tiszta szívetek.

1950. december

„Az Úr angyala ezt mondja Józsefnek:
Mária fiút fog szülni, akit nevezz el
Jézusnak, mert õ szabadítja meg népét
bûneibõl.” (Mt 1,21)

Jézus Krisztus születése történetének jól
ismert részlete ez, mikor is József, miután
kitûnt, hogy Mária áldott állapotban van,
titokban el akarta õt bocsátani. Elhatározása
emberi szempontból teljesen érthetõ. Ne-
mes lelke azonban arra indította, hogy tettét
titokban hajtsa végre, mert Máriát nem
akarta szégyenbe hozni.

El tudom képzelni, azon az estén milyen
szomorúan hajtotta álomra fejét. Megannyi
szép tervet szõttek eljövendõ közös
életükrõl, s most mindennek vége. Istennek
azonban más volt a végzése. Az éjszakai
álomban beavatta Józsefet tervébe, és õ,
amikor felébredt, úgy cselekedett, ahogy az
angyal megparancsolta neki. Mert amit
Isten elhatároz, annak úgy kell lennie. Ha a
Teremtõ eldöntötte, hogy megváltót küld a
világba, akkor megszületik Betlehemben
Jézus, akinek imádására eljönnek a pász-
torok és a napkeleti bölcsek. Istennek van
hatalma, hogy beavatkozzék a történelem-
be, emberek elhatározásait megváltoztassa,
úgy, hogy az õ üdvös terve végbemenjen. 

Mert úgy tetszett az Atyának, hogy elkül-
di a Dávid házából való Megváltót, aki
téged, a népünket, és az egész világot
megszabadította bûneibõl. Mindenkit, aki
csak hiszi, hogy az a gyermek, akit meg-
születésekor jászolba fektettek, s az a férfi,
akit a Golgotán keresztre feszítettek, nem
más, mint az Isten egyszülött fia. Örvendez-
zünk hát teljes szívvel szabadító
Istenünknek és a mi megváltónknak, Jézus
Krisztusnak. Honthegyi Zsolt

evangélikus lelkész

Örvendezzünk!
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megke-
resse és megtartsa az elveszettet.”

(Lukács 19:10)
Az egyházi év Adventtel kezdõdõ idején

olyan jó újra és újra hallani: van lehetõsége
az embernek tiszta lappal kezdeni az életét.
Nem baj, ha arra a lapra már annyi mindent
írt az élet - hibákat, bûnöket, szeretetlenséget,
közönyt, bánatot, fájdalmat. Van újrakezdés!
Nem azért, mert mi emberek ígérjük ezt a
sokszor olyan elkeseredett világnak, hanem
azért, mert az elsõ Karácsonykor közénk jött
Isteni szeretet Jézus Krisztus egykoron
magára vette mindnyájunk bûnét, aki olyan
nagy árat fizetett az Atyánál érettünk - életét
adva a bûnös emberért, hogy nekünk bûn-
bocsánatot és örök életet szerezzen.

Mondd mit éreznél, ha valaki helyetted a
reád szabott büntetést átvállalná? Hálát,
hálát, mindenek felett!

Mit érzel, amikor e sorokat olvasva vilá-
gossá lesz elõtted, hogy Jézus miért jött erre
a világra. „…azért, hogy megkeresse és meg-
tartsa az elveszettet.” Azért jött, hogy meg-
bocsájtást hirdessen minden embernek.

A Karácsony erre emlékeztet! Ma is,
amikor újra meggyulladnak karácsonyfáin-
kon a gyertyák, hirdetve, hogy Õ, Jézus a
világ világossága, aki szeretetet, békét, meg-
bocsájtást hirdet.

Ez az evangélium, az örömhír, ami mind-
azokhoz elérkezik, akik hittel, imádsággal
várják õt, hogy rendet tegyen kusza
életünkben! Ezért szólnak majd a karácsonyi
harangok templomaink tornyaiban. Meghall-
juk e hívogató hangjukat és Jézus szavát.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és
én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28)

Karácsonyi ajándékom minden Kedves
Testvérem felé több mint ajándék, imádság,
amit érdemes megtanulni. Szeretettel átadom!

„Uram, tégy engem a te békességed
eszközévé / Ahol gyûlölködés van / Ott a
szeretet magvát hintsem / Ahol igazságtalan-
ság van / Ott megbocsájtást hirdessek / Ahol
kételkedés van / Ott hitet / Ahol kétségbeesés
van / Ott reménységet / Ahol sötétség van /
Ott világosságot / Ahol szomorúság van / Ott
örömöt / Ámen” /Assisi Szent Ferenc/

Áldást, békességet kérve Istentõl városunk
minden lakója életére, szeretettel

Szabó Emõke 
református lelkész

Egyre durvábbá válik a minket körülvevõ
világ. Mindannyiunknak szükségünk van
kapaszkodókra, a vad forgatagban való
csendes megállásra, erõgyûjtésre, hogy a
tisztán látás képességét meg tudjuk õrizni.

Ehhez adjon minden tapolcai polgárnak
segítséget Tatiosz, a Krisztus utáni 2-3.
században élt görög író a következõ

néhány gondolattal:
„Elõdeink hittek a szív bölcsességében, azt

mondták róla: égi adomány. És még azt is
mondták: a jóságnak jóság, a szeretetnek
szeretet a jutalma. A lélek valamennyi nagy
képessége jutalomra vágyik: a becsület be-
csületet vonz; a szelídség tompítja a dühöt; a
bátorság tettre buzdítja a halvérût; a bölcs
belátás megfontolásra inti a vakmerõt; a
mértékletesség lecsöndesíti a túlzottan
sóvárgót; az érdeklõdés felpezsdíti az
érzéketlent; az adakozó példát mutat a
fösvénynek, az elõrelátó a tékozlónak. Élj te
is a lélek tudása, szív bölcsessége szerint!
Álnokok, szemérmetlenek, irigyek, hit-
szegõk, felfuvalkodottak álmodnak nagy
lélekrõl. S bár tudják, ostobaság olyan
ösvényen haladni, amely sehová sem vezet,
mégsem térnek le róla. De te tudd: a szeretet
útja az egyetlen, amely egyesíti magában a
bölcs célt, az okos belátást és a jó szívet.
Tiszta gondolkodás, õszinte igazlelkû beszéd,
tartózkodás és önuralom. Kevés szó, szeretet-
teljes szív nagy erények, melyek láttán földig
hajolnak a fák és felragyognak a csillagok.”

Dr. Papp Lajos szívsebész

Jöjjetek énhozzám!

Református istentiszteleteink minden vasár-
nap 11 órakor.
Karácsony I., II. napján - úrvacsoraosztás-
sal. Óesztendei hálaadás december 31-én 16
órakor. Újesztendei könyörgés január 1-én 11
órakor.

December 26-án 8.30-kor ünnepi isten-
tisztelet úrvacsorával.
Január 1-jén 8.30-kor újévi istentisztelet
úrvacsorával.

Berkes Tünde 6.z

A szív bölcsessége

Hirdesse énekünk...
A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templomban november 25-én egyházzenei
csemegét nyújtott a templomot megtöltõ
közönségnek két ismert, világot járt
mûvész.

A Boldog Özséb Alapítvány ezúttal
Kertesi Ingrid operaénekest és Teleki Miklós
orgonamûvészt hívta meg a Szent Cecília
vértanú - az egyházi zene védõszentje -
tiszteletére hirdetett hangversenyre.

Kertesi Ingrid Liszt-díjas Érdemes Mû-
vész - Sziklay Erika tanítványa - Ausztriában,
Németországban, Franciaországban, Afriká-
ban, Izraelben bemutatott ének-kvalitásai itt
is gyönyörûen érvényesültek: a Panis
Angelicus-ban a hangfény, az Ave Maria-ban
a töretlen-sima hanghajlítás. Teleki Miklós
orgonamûvész - Lehotka Gábor tantványa -
az orgonazene nagy szerzõitõl, többek között
Bach, Händel, Vivaldi, Mozart-tól vett
darabokkal szólaltatta meg a „mindentudó”
tapolcai orgonát. A nagyvilágban is: Olasz-
országban, Ausztriában, Németországban,
Hollandiában, Franciaországban, Finnor-
szágban, Kanadában - nevet szerzett fiatal
mûvész érzést és fantáziát is vitt magas szín-
vonalú gyönyörû játékába.

Az orgona teljes zengésén is átcsillant az
énekes hangjának egyedi fénye. Hatvani
Mátyás átérzéssel, hatásosan közvetítette
Paul Claudel Szent Cecíliáról szóló köl-
teményét.

Különleges áhítatú volt a Török Attiláné
vezette Tapolcai Kamarakórus latin nyelvû
éneke, amelyet a tiszta képzés miatt is
élvezettel lehetett követni: Cantatibus…
Cecilia… o, Cecilia, felix, o felix Cecilia…

G. Dr. Takáts GizellaFotó: N. Horváth



December elsõ hete Gyermek Ünnepi
Könyvhét. Addig is, de akkor még hatványo-
zottabban a gyermekkönyvek kerültek elõ-
térbe a városi könyvtár gyermekrészlegé-
ben. - Az ünnepi alkalomra meghirdetett
gazdag programsorozat több száz óvodást
és iskolást vonzott a könyvtárba - tudtuk
meg Vasáros Ferencnétõl, a kicsik Márta
nénijétõl. Miközben a programokról beszél-
gettem vele, a hivatását mélységesen szeretõ
könyvtáros portréja is kirajzolódott elõt-
tem.

- December 1-jén - a szeptemberi Nép-
mese Napjához kapcsolódva - azoknak a
gyerekeknek teremtettünk lehetõséget, akik
akkor nem tudták elmondani kedvenc
meséjüket. Erre a mesemondásra iskolások
és óvodások is érkeztek, még Zalahalápról
is jöttek gyerekek, hogy mesét mondhas-
sanak, illetve hallgassanak. Ezt követõen a
Twist Olivér Dráma-mûhely elõadásában
láthattak részleteket Shakespeare Szent-
ivánéji álom, illetve a Rómeó és Júlia címû
mûveibõl. A következõ napi programokon
közel 200 gyerek vett részt. P. Nagy Ferenc
és Kovács József elõadásában Mikulás-váró
dalok hangzottak el, de természetesen a
gyerekek is velük énekeltek. Remek volt a
hangulat. December 4-én Berg Judit tartott
nagysikerû író-olvasó találkozót.

- Ahogy hallgatlak és ahogy szinte nap
mint nap látom azt a sok zsibongó, a
könyvtári foglalkozásokon örömmel részt-
vevõ gyereket, nem nehéz megfogalmaznom,
hogy Te boldog ember vagy, munkád a szó
legnemesebb értelmében a hivatásod.
Hogyan találtál rá erre a pályára, vagy az

talált meg Téged?
- Még gyerekkoromban kezdõdött. Anyu-

kám munkahelye a Kossuth utcában, a gyer-
mekkönyvtár akkori helyével szemben volt. Õ
gyakran „leadott” az Edit néninél (Varga
Károlyné). Tõle „fertõzõdtem meg”. A gim-
názium után ismét visszakerültem hozzá, és
azóta is itt vagyok. El sem tudnám képzelni az
életem a könyvtár nélkül. Úgy érzem, mintha
újra hazataláltam volna.

- Ha azt mondanák, hogy innentõl felnõt-
tekkel kell foglalkoznod, mit szólnál hozzá?

- Hát… Amikor Edit néni nyugdíjba ment,
volt egy idõszak, amikor mindenkinek minde-
gyik helyen kellett dolgoznia néhány órát. Alig
vártam, hogy visszakerülhessek. Ez egy
egészen más világ. A gyerekek közt érzem
igazán jól magam, velük tudok olyan jó kap-
csolatot kialakítani, amilyent szeretek.

- Szeretnek olvasni a gyerekek?
- Azt mondhatom, hogy azok, akik ráérez-

tek az olvasás ízére, azok igen. De azt is tudni
kell, hogy számtalan olyan elfoglaltságuk,
különórájuk van, amely nemcsak az idejüket,
de talán még õket is szinte „szétforgácsolja”.
A sokféle kínálat, a sokfelé való megfelelés
valójában azt is eredményezheti, hogy egyik
tevékenységben sem tudnak elmélyülni, így a
tudásuk felszínes marad.

- Hány gyermek tagja a könyvtárnak?
- Ebben az évben 1000 körüli a beiratkozot-

tak száma. Az olvasás mellett a tartalmas prog-
ramok is vonzzák a gyerekeket, akikkel sok-
szor maguk a szülõk is eljönnek.

- Milyen könyveket kölcsönöznek ki legtöbb-
ször?

- A klasszikus meséknek, a népmeséknek

nagy sikere van, de közkedveltek a fiatal
szerzõk is, köztük Tóth Kriszta. Az óvodások
körében népszerûek Bartos Erika írásai.
Sokan keresik a Friss tinta címû kötetet is.
Nagy öröm számomra, hogy az az anyuka, aki
valamikor a könyvtár olvasója volt iskolás-
ként, ma már a gyerekét hozza hozzánk.

- Közkedveltek és messze földön híresek a
nyári táboraitok, az olvasópályázatok.

- Ez valóban így van. Ebben az évben csak
a kicsiknek szerveztünk tábort. Az olvasópá-
lyázatunk kapcsolódó kiadványa pedig kará-
csonyra készül el. Itt is szeretném a szülõk, a
gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy a hon-
lapunkon - www.vktapolca.hu - napra készen
fut a rendezvényeinkrõl készült összeállítás. A
fotók között is érdemes keresgélni, mert elõ-
fordulhat, hogy éppen saját magával talál-
kozhat valaki a képen.

- Gyakran elkísérik a szülõk a gyerekeket a
könyvtárba. Lehet, van közöttük olyan, akinek
az olvasóvá nevelése is itt kezdõdik?

- Ha nem is, arra van példa, hogy segít-
séget, könyvet kérnek egy-egy probléma
megoldásához. Néhány hete keresett meg
egy anyuka, akinek ikerleányai vannak.
Elmondta, hogy sokat veszekednek, tud-
nék-e olyan könyvet ajánlani, amelyben
ikrek szerepelnek, hátha azon keresztül job-

ban tud a lányaira hatni. A Két Lottit aján-
lottam. Az anyuka kikölcsönözte a könyvet,
én pedig érdeklõdéssel várom a fejlemé-
nyeket. N. Horváth Erzsébet
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FIATALOKRÓL - FIATALOKNAK

Lezárult a Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló pályázatok elbírálása a városban.
A döntést meghozó Család-, Egészségügyi-, Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizottsághoz 74

pályázat érkezett, ebbõl 18-at utasítottak el, mert a pályázó nem felelt meg a rendeleti elõírá-
soknak. 55 olyan hallgató részesül támogatásban, aki jelenleg is felsõoktatási intézményben
tanul, egy pedig olyan, aki csak jövõre kezdi meg tanulmányait egyetemen vagy fõiskolán.
Tapolca Város Önkormányzata erre a célra, a 2009-es évre 3 millió forintos kötelezettséget
vállalt a költségvetésében. A megyei önkormányzat - amennyiben úgy dönt - ugyanennyivel
járulhat hozzá az ösztöndíjhoz. Az Oktatási Minisztérium pedig a város és a megye által adott
támogatás összegével emeli meg az adható támogatást. Így ideális esetben egy hallgató havi
ösztöndíja elérheti akár a 15 ezer forintot is. 

Támogatott tanulás

A karácsonyról

Felettünk a csillagok 19. rész
A Tapolca kisbolygó

2008. februári számunkban számoltunk
be arról, hogy a Nemzetközi Csillagászati
Unió 12 magyar felfedezésû kisbolygó
elnevezését hagyta jóvá. Akkor kapta
meg nevét a (129259)-Tapolcára keresztelt
parányi aszteroida is. Ebben a hónapban
az égitest tapolcai társfelfedezõjével,
Szám Dorottyával beszélgettem.

- Mikor és hogyan kerültél közel a csil-
lagászathoz?

- Már fiatalabb koromban is nagyon
érdekelt a csillagászat. Néhány évvel ezelõtt
a keresztapám elvitt egy csillagászati tábor-
ba a Mátrába. Minden zavaró tényezõtõl
kellõen távol fedezhettük fel magunknak az
éjszakai eget. Ez az egyik legsötétebb pont
az országban. Aztán már sorra jöttek az
újabb és újabb táborok, és összekovácsoló-
dott egy jó csapat.

- Hogyan sikerült felfedezni a Tapolca
kisbolygót? 

- 2005-ben egy táborban történt. Fûrész
Gábor csillagász tartott elõadást, és kiderült,
hogy vissza kell mennie Amerikába, viszont
volt 3 éjszaka észlelési ideje Piszkéstetõi
Csillagvizsgálóban, amit felajánlott. Kihasz-
náltam az alkalmat és éltem a lehetõséggel.
Azon az éjszakán fedeztünk fel több kis-
bolygót, köztük a Tapolcát is. Megindult
egy hosszadalmas folyamat - többszöri
ellenõrzésekkel, hogy biztos legyen, való-
ban új égitestet fedeztünk fel. Közel három
év után a Nemzetközi Csillagászati Unió
hivatalosan is elnevezte az újonnan felfede-

zett aszteroidákat. Jó érzés volt, hiszen nem
mindenki fedez fel kisbolygót, és még
kevesebben nevezhetik azt el.

- Most az ELTE másodéves hallgatója
vagy. Csillagász jövõt építesz, vagy esetleg
egyéb irányba indultál el az egyetemen?

- Az elsõ évemet fizika szakon töltöttem,
de túl távolinak tûnt a csillagászat, amire
csak évek múltán szakosodhattam volna to-
vább. Közben megbarátkoztam a környezet-
tannal, így áttértem arra. Érdekes téma,
szeretek vele foglalkozni. Amellett évek óta
részt veszek országos és nemzetközi pályá-
zatokon, eddigi legnagyobb eredményem
csapatban egy nemzetközi csillagászati ver-
seny negyedik helyezése. Egyéniben pedig
most éppen egy országos diákversenyre és
konferenciára készülök.        Huszák László

Fagyos szelek szárnyán, a sötét éj bársony
leple alatt, titkon megérkezett közénk a
karácsony. Néma csendben jött, mégis
mindenki tudta, hogy itt van.

Fahéj- és narancsillat lengte be a helyi-
ségeket, lobogtak a gyertyalángok, a fények
táncoltak a fakó falakon. Hagyd hát a hamis
illúziókat, és ha az évnek csak ezen a néhány
napján mersz õszintén és nemesen szeretni,
hát szeress most! Öleld meg a szüleidet, és
adj hálát az életedért! Fogd meg a testvéreid
kezét, és bocsásd meg nekik, ha néha vétettek

ellened! Nézz a barátaidra és emlékezz! Vedd
az öledbe a régi plüssmackódat, amit még a
nagyitól kaptál, adj egy puszit a borzas buk-
sijára, és ne szégyellj szeretni! Azért jöttél a
világra, hogy szeress, és hogy szeressenek
téged. Ne fojtsd vissza a könnyeket, hisz
ember vagy, sírj hát! Csak akkor élsz igazán,
ha hagyod, hogy a szíved mutassa az utat. És
egy valamit sose felejts el: a karácsony hamar
tovaszáll, meghalnak a fények, de akiket
szeretsz, mindig veled maradnak… 

Kovács Alexandra 8.z

A2008. október 18-19-én megtartott  Alma-
falma Kisapáti Ifjúsági Napok nevû rendez-
vény közel 500 térségbeli fiatalt látott ven-
dégül oktatási mûhelyekben, Szent György-
hegyi túrára, továbbá zenei, honismereti és
kulturális programokon. Az eseményt egy
tapolcai gimnáziumi projekt keretén belül
külön fiatal zsurnaliszta-team kísérte.

Az Almafalma rendezvény szervezõje, a
Nap-Hold Egyesület tudtunkra adta, hogy
egyesületükkel szeretnék ösztönözni a gyere-
keket és a fiatalokat az értelmes, egészséges
és a hagyományokat tisztelõ idõtöltésre.

Az egyesület partnereivel együtt az
Almafalma rendezvényt egy olyan találkozó-
nak gondolták, ahol az emberek tanulhatnak
egymástól, játszhatnak, zenélhetnek, ahol
mindenkit szívesen látnak. Kovács Tibor, az
egyesület elnöke elmondta: „Erõsen élnek
bennem a tájhoz kötõdõ gyermekkori élmé-
nyeim. Szerelmese vagyok a térség termé-
szeti adottságainak. Ezekre az adottságokra
lehet alapozni, ilyen és hasonló rendezvé-
nyeket is.”

Miért Alma-Körte?
Mindemellett az alma és a körte, az

egészséges életmód, a térségünkben rejlõ
értékek és szépségek álltak a rendezvény
középpontjában. Miért fontos minderrõl közö-

sen tanulni? Errõl Sallee-Kereszturi Barbarát,
a rendezvény Ökológia és mezõgazdaság
mûhelyének oktatóját kérdeztük: - Örülünk,
hogy a keszthelyi Georgikon Tanüzemmel
közösen megrendezett interaktiv MaG projek-
tünkkel, mely a térségbeli mezõgazdasági ter-
mékek sokoldalúságával ismerteti meg a fia-
talokat, a rendezvény „Alma-Körte és az
oktatás-tanulás” tematikáját is megihlethet-
tük, mert kiemelkedõen alkalmas arra, hogy a
közös térségbeli tanulásnak egyik motorja
legyen. Környezetünk és az egészség össze-
függései ugyanis a jövõ generáció számára is
kulcsfontosságúak. Továbbá az alma-körte
téma oly fiatalos, kedves és térségünkre nézve
is jelentõséggel bír. Világszerte tanulmányok
sokasága bizonyítja, hogy mennyire jó hatás-
sal van a fiatalok fejlõdésére ez a fajta kihelye-
zett oktatás. Akik ilyen tanulásban és élmény-
napokon vesznek részt, azok ügyesebbek,
egészségesebbek, magabiztosabbak lesznek,
felnõtt korukban hatékonyabban vigyáznak a
természetre, parkokra, a növény- és állatvilág-
ra, a nyersanyagokra és természeti erõforrá-
sokra. Oldottabban kommunikálnak mások-
kal, eredményesebbek emberi kapcsolataik
fenntartásában és ápolásában is. 
Ágh Viktória, Káli Dóra, Palotai Viktória,

Sallee-Kereszturi Barbara

Értékek és szépségek

Parapatics Andrea Szlengszótárából:
- fazon - férfi
Már negyedórája követ minket egy fazon,
kezd idegesítõ lenni.
- kapar - (valamiért) küzd
Remélem, sikerül a szigorlatom, mert már
egy éve kaparok érte.
- lehidal - (valamitõl) meglepõdik, meg-
döbben valami miatt

Olyan rossznak éreztem a dolgozatomat,
hogy tisztára lehidaltam, amikor a tanár
külön megdicsérte.
- rástartol - udvarolni kezd valakinek
Te tényleg rástartoltál az igazgató lányára?
- tataroz - sminkel
Már rég elkészültünk volna, ha a feleségem
nem tatarozta volna magát egy órán keresztül
a fürdõszobában.

Szlengül

Úgy érzem, mintha újra hazataláltam volna

A könyvek birodalmában
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RÁLÁTÁS - KITEKINTÉS

„A túlélés stratégiája a fejlesztés” - hang-
súlyozta 2007 decemberében Kölcsey
Norbert, a Kölcsey Nyomda Kft. tulaj-
donosa a vele készített, Mit ér a vállalkozó,
ha tapolcai? címû riportban. Az akkor
megfogalmazott irányelvbõl még 50%
optimizmus áradt. Arról, hogy ma is ezt a
célt tûzi ki maga és a cége elé, Õt
kérdeztük.

- Sajnos, ez az arány tovább romlott. A
pesszimizmus növekedésének nem a vál-
lalkozó kedv csökkenése az oka, hanem az a
gazdasági, pénzügyi környezet, de mond-
hatjuk azt is, hogy az a súlyos válság, amely
a vállalkozásokat és rajtuk keresztül nagyon
sok családot érint. „Dübörög a gazdaság” -
mondták egy-két évvel ezelõtt, és ez lett
belõle. Nem kellett volna valótlant állítani,
felnõttként kellett volna kezelni a magyar tár-
sadalmat, és akkor talán az igazi helyzetjelen-
tés hatására a „dübörgõ válság” sem kénysz-
erítette volna ilyen mértékben térdre az
ország millióit. A nyomda mostani stratégiai
programjából el kellett hagynunk a na-gyobb
volumenû fejlesztést és - sajnos - a túlélés
került sokszorosan elõtérbe. Ki-várunk, mert
nem is tehetünk mást. Óriási a szerencsénk,
hogy olyan csúcstechnikával dolgozunk - az
elõzõ évek fejlesztésének köszönhetõen -,
amely még sok évig piac-képessé tesz ben-
nünket. A papírt vágó gépünket is számítógép
mûködteti, illetve most vásároltunk egy
nagyon korszerû színes fénymásolót.
Ezeknek és a garantáltan jó minõségû, meg-
bízható munkánknak köszönhetõ, hogy a
megrendelõkörünk növekedett az elmúlt év
alatt. A megrendelt mennyiség viszont
drasztikusan csökkent. Csak egy példát mon-
dok erre: egy cég nálunk dolgoztat már évek
óta. Ebben az évben az eddigi példányszám
helyett most annak csak a negyedét kérte. De
így van ez mások esetében is. Azt, hogy a
nyomdaiparban is nagyon sokan mentek
tönkre, vagy minimá-lisra csökkentették a
piacvesztés miatt a termelést, mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a nyomdai
gépeket áruló cégek képviselõi szinte napon-
ta „bombáznak” az ajánlataikkal, és mint
mondják, nem tudnak eladni egy gépet sem.

Év elején még bizakodtam. Akartam venni
egy könyvkötõgépet, amelyet a kapacitás
kihasználtsága végett Budapesten helyeztem
volna el. Jól tettem, hogy nem vásároltam
meg.

- A kialakult válsághelyzet mennyiben
érintette a nyomda létszámát? Kellett-e
embereket elbocsátani?

- Akkor, amikor tavaly errõl beszélgettünk,
még 18-an dolgoztak a nyomdában. Ma már
csak 13-an. Nem azért kellett elküldeni azt az
5 embert, mert rosszul végezte a munkáját,
hanem azért, mert a növekvõ adó- és járulék-
terhek erre kényszerítettek. A nyomda mini-
mális emberszükséglete 6 fõ lenne. Ez nem
azt jelenti, hogy annak a 6 embernek kellene
még 5 helyett dolgoznia, hanem azt, hogy
hatékonyabban. Természetesen nem ter-
vezem az elbocsátást. A mostani munkatár-
saimmal elégedett vagyok. Jó szakemberek,
megbízható munkatársak. Ezért is érzem
felelõsnek magamat értük és rajtuk keresztül
a családjukért. Ezért viszont tõlük is lojalitást
várok el. Azt, hogy mit hoz a jövõ, nem lehet
tudni. Nem hogy egy-két évre elõre, de még
szinte napokra sem lehet elõre tervezni. Ha
növekednek az adó- és járulékterhek, akkor -

sajnos - újra kell gondolnom a foglalkoz-
tatást.

- Közel húsz éve nyitotta meg a nyomdáját.
Az itt folyó tevékenységen keresztül is ismer-
heti a térség vállalkozóinak helyzetét. Mi a
helyzet a többiekkel?

- Valóban ismerek szinte minden vál-
lalkozót a térségbõl, õk is nehézségekkel
küszködnek, mindent elkövetnek a talpon
maradásukért. Ezért is érzem rossz iránynak
azt a törekvést, ha például egy vendéglátó-
egységet be akarnak záratni azért, mert egy-
két fiatal az utcán hangoskodik, és ezzel
zavarja az ott lakók nyugalmát. Szerintem a
vállalkozók többségének nem érné meg
„ujjat húzni” a hatóságokkal, ezzel veszé-
lyeztetve szinte a megélhetését. Azzal is
egyet tudok érteni, hogy rendnek kell lennie.
De nem a bezáratás a megoldás! A fiatalok
természetes igénye a szórakozás. Ezért is
kéne összefogni, hogy ez kulturált keretek
között történjék. A rend fenntartása, a közbiz-
tonság szavatolása a rendõrség feladata.
Járjon el, ha kell, ebben biztos, hogy partner
lesz a vendéglátóegység tulajdonosa is.

- A Kölcsey Nyomda arról is nevezetes
volt, hogy a néhány darabos névjegykártyától

kezdve, a másoláson, a bélyegzõkészítésen
keresztül egészen a több száz oldalas, 4
nyelvû kiadványig minden munkát elvállal.
Így van ez ma is?

- Így. Sõt egyre jobban ügyelünk arra,
hogy a meglévõ és a leendõ megren-
delõinkben az tudatosodjon, hogy nálunk
nincs kismunka, vagy nagymunka. Nálunk
feladat van, és azt a megrendelõ kívánsága
szerint kell elkészíteni. Természetesen kisebb
hibák elõfordulhatnak, de azt mindig kor-
rigáljuk.

- Hirdetési újságjuk, köznyelven szólva a
„Zöld Újság” egyre népszerûbb.

- Ez valóban így van. Bár nemcsak
Tapolcán, de a környék településein is
terítjük, a nyomda elõtt lévõ tárolóból is több
száz fogy el szinte pillanatok alatt pén-
tekenként. Ennek egyszerû a titka: „ha esik,
ha fúj”, pénteken mindig megjelenik. A rend-
szeresség, a megbízhatóság biztosíték a hir-
detõnek arra, hogy a szerdáig leadott anyaga
meg fog jelenni a pénteki újságban. Az érdek-
lõdést növeli az is, hogy - az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelõen - nemcsak hirde-
tések, de közérdekû információk, meghívók
is helyet kapnak benne, azaz rajta keresztül a
térségben történõ eseményeket is nyomon
lehet követni. Sokan hoznak be hozzánk fel-
bélyegzett borítékot, és mi postára adjuk,
akár Debrecenbe, akár Hegyeshalomra kérik
az újságot.

- Ahogy így hallgatom, mégis csak azt kell
mondanom, hogy megmaradt az a bizonyos
50% optimizmus, azaz „ez a pohár félig tele
van és nem félig üres”.

- Ezt valóban így is érzem és gondolom.
Ennek a rossznak is el kell múlnia egyszer, és
utána csak jó jöhet. Azt viszont mindenkinek
meg kellene szívlelnie, hogy a legtöbb kárt az
egyik ember okozhatja a másiknak. Legyünk
egymással türelmesebbek, megértõbbek. Hogy
jobb legyen, az rajtunk is múlik. Ha szük-
séges, próbáljunk meg a másik fejével is gon-
dolkodni, és akkor kiderülhet, hogy õt sem a
rossz szándék vezeti. A jobb jövõ reményében
kívánok Minden Kedves Olvasónak békés,
szeretetteljes karácsonyt munkatársaim és a
magam nevében. N. Horváth Erzsébet

Kivárunk, mert nem is tehetünk mást

Nyelvtanulás egyszerûen, játékosan
A megrendelés biztosítéka a minõségi, pontos munka

- A szakemberek régóta vitatkoznak arról,
hogy mikor lehet elkezdeni a gyermekek
nyelvtanítását. Vannak, akik már a né-
hány hónapos csecsemõ és az idegen nyelv
ismerkedése mellett teszik le a voksukat,
míg mások egy sokkal késõbbi idõpontot
jelölnek meg erre - mondja riportalanyom,
Peszleg Brigitta, a Helen Doron Early
English Angol Nyelvtanfolyam Gyerekek-
nek Oktatási Központ vezetõje.

- A tény viszont az, hogy világszerte na-
gyon sikeres a Helen Doron által kidolgozott
- és a mi Oktatási Központunkban is alkal-
mazott - módszer, amelynek segítségével
nemcsak a gyerekek természetes képessége
növekszik a nyelvek elsajátítására, de az így
szerzett tapasztalatok - szociális, nyelvi, kul-
turális, pszichológia - révén növekszik az ön-
bizalmuk, céltudatosabbá válnak, jobban be
tudnak illeszkedni a közösségbe.

- Mit lehet tudni Helen Doronról és a mód-
szer lényegérõl?

- Helen DoronAngliában nõtt fel, franciát és
nyelvészetet tanult a Readingi Egyetemen. A
módszer kidolgozását már 20 évvel ezelõtt
kezdte el, akkor, amikor francia egyetemeken
tanított. Természetesen az elméletet gyakorlat
is követte, különbözõ országokban figyelte a
kisgyermekek fejlõdését, foglalkozott velük.
Az a felismerés vezette, hogy a nyelvtanulás
olyan természetadta képesség, amellyel már a
„bölcsõben ringatózva” rendelkezünk. A pici
baba a világ összes hangját tudja képezni, és ha
nemcsak az anyanyelvével ismerkedik, hanem
mással is - jelen esetben az angollal - akkor azt
is el tudja sajátítani, felnõtt korában jobb lesz a
kiejtése és a nyelvérzéke is. Helen Doron kez-

detben a saját énekeit és dalait vette fel ka-
zettára, és adta oda a szülõknek azzal, hogy
otthon gyakran hallgattassák meg a kicsi gye-
rekkel. Az eredmények õt igazolták. Ma már -
mint mondtam - a módszer világszerte sikeres.

- Te miként kerültél vele kapcsolatba?
- Valójában nem is a módszert ismertem

meg elõbb, hanem a gyakorlatát tapasztaltam
meg akkor, amikor a skóciai egyetemen vol-
tam ösztöndíjas és magammal vittem a másfél
éves kislányomat is, akit ott be kellett adnom
az angol bölcsõdébe. Akkor kezdett még csak
beszélni és az anyanyelve, valamint az angol
egy különös keverékével ajándékozott meg
bennünket néhány hónap múlva. A módszerrel
való tényleges találkozásom egy hirdetésen
keresztül történt. Elmentem egy bemutatóra,

és az ott látottak, hallottak maximálisan meg-
gyõztek a módszerben rejlõ óriási lehetõsé-
gekrõl. Szerencsémre a frenchise-rendszerben
mûködõ iskola magyarországi partnereket
keresett. Így kezdõdött. 2006 novemberében
indultunk, azóta már nemcsak Tapolcán, a
Glázer Sándor utca 4-ben van angol nyelv-
iskolánk a gyermekek részére, de Ajkán is. A
32 csoportban 5 aktív tanárunk van, 2-en van-
nak gyesen. A tanáraink Tapolcán: Zsuponyó
Beáta, Bencze Andrea és Borsányi Ágnes.
Fontos hangsúlyoznom, hogy Helen Doron
nagy hangsúlyt fektet a tanárképzésre. Ez nem
véletlen, hiszen a tanárnak nemcsak tanítania
kell, de nagyon jól kell ismernie az adott korú
gyerekeket is, hogy a legjobbat tudja kihozni
belõlük. A mi iskolánk tanárai maximálisan
megfelelnek a követelményeknek.

- Hány éves a legkisebb „tanítvány” és a
legidõsebb?

- A legkisebb 9 hónapos, a legidõsebb 11
éves. 3 évig csak beszélnek a tanárok a gye-
rekekkel, tudva, hogy a beszéd kezdetét min-
denkinél a gyûjtés idõszaka elõzi meg, és az-
tán szép lassan a passzív szókincsbõl aktív lesz.

- Milyen szemléltetõ eszközökkel segítitek a
tanulást?

- CD-t készítünk a gyerekek részére - rajta
versikék, mondókák vannak -, és kérjük a szü-
lõket, hogy otthon hallgattassák meg a gyere-
kükkel. Az itt használatos eszközöket mi ma-
gunk készítjük - veszi át a szót Zsuponyó
Beáta. - Igyekszünk sokfélét készíteni az adott
témakörhöz, hogy a gyerekek ne csak egy kép-
hez kössék az adott szavak jelentését, hanem
többhöz. Felhasználunk a szemléltetéshez kész
játékokat - plüssállatkákat, dobókockákat stb. -

is. Na-gyon jók a tapasztalataink. Szívesen jön-
nek hozzánk a gyerekek, és hamar kiderül,
hogy nagyon kreatívan tudják használni az
angol nyelvet. A 4 éves gyerekek 1 éves nyelv-
tanulás után már olyan mondatokat állítanak
össze, amelyet nem hallhattak a CD-n, de a
megtanult szavakból már össze tudják rakni.
Az általános iskolai oktatásban 2 év után tudják
csak ezt az eredményt produkálni.

- Nemcsak a gyerekek szeretik a foglal-
kozásokat, de az õket kísérõ szülõk is - veszi
vissza a szót Brigitta. - Többen kaptak már
kedvet arra, hogy angolt tanuljanak, és beirat-
koztak egy felnõtt tanfolyamra.

- Ha a riportot olvassa valaki és felkeltet-
tük az érdeklõdését, hol és mikor jelentkezhet
a gyermekével?

- Személyesen a Tapolca, Glázer Sándor
utca 4. szám alatt lévõ iskolánkban. Az érdek-
lõdõknek bemutató órákat tartunk. Arra kérjük
ilyenkor a szülõket, hogy ezekre mindketten
jöjjenek el, mert a közös döntés csak erõsítheti
az igényt bennük. Bár a tanfolyamainkat szep-
temberben és februárban indítjuk, de kellõ szá-
mú jelentkezõ esetén az év bármely szakában
indulhat új is. Azok, akik bõvebb felvilágosí-
tást szeretnének a módszerrõl, a mi iskolánk-
ról, azt beszerezhetik az interneten is, a
www.babaangol.hu-n keresztül eljutnak a mi is-
kolánkhoz. Telefonon a 06-20/458-1958-as szá-
mon lehet érdeklõdni. Helen Doronnal együtt
vallom: nemcsak életre szóló ajándékot kap az
a gyermek, aki így tanul nyelveket, de hasz-
nosítani tudja az itt szerzett tapasztalatokat fel-
nõttként is, legyen majd akár atomfizikus, mate-
matikus, vagy éppen zenemûvész. Szeretettel
várunk mindenkit!        (x)A módszer világszerte sikeres

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth
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IGAZ TÖRTÉNETEK

- Nagyon jólesik, hogy Isten kiválasztott
erre a feladatra, és azt mondta: eredj fiam,
csináld meg ezt a házat, mert mégis csak
pofátlanság, hogy medvét lehet lõni a
kertjében - idézi fel nevetve Daruka Mihály,
a Vizsolyból Tapolcára érkezett sikeres
vendéglátóipari vállalkozó, aki egyébként
emellett még kultúrtörténeti misssziót is tel-
jesít azzal, hogy Vizsolyban abban a
házban, ahol Károli Gáspár magyar nyelvû
Bibliáját nyomtatták, egy interaktív
nyomtatástörténeti bemutatót rendezett be.

- Két-három évvel ezelõtt kezdõdött.
Egyik reggel a miskolci rádióban a vizsolyi
polgármester arról beszélt, hogy évente közel
30 ezer ember jön a községbe, hogy meg-
nézze, hol készült a Biblia elsõ magyar
nyelvû fordítása, és nincs egy hely, ahol le
tudnának ülni, meginni egy kávét. Mit mond
ez az ember? - kérdeztem magamtól. Hiszen
a felvetésében a megoldás is benne van: ha
nincs kávézó, étterem, akkor csinálni kell.
Éppen akkor ment tönkre a faipari vál-
lalkozásom, nem fizették ki a munkánkat, így
egy új vállalkozás irányába kellett elmozdul-
nunk. Elmentem Vizsolyba. Kiültem a
mostani házunk elé és számolni kezdtem az
érkezõ autókat. Te jóisten! - kiáltottam fel a
negyvenediknél. - Ha a bennük ülõ csak egy
kávét fog meginni a leendõ kávézóban, már
„gazdagabb” leszek, mint valaha voltam. Így
elmondva könnyûnek tûnik, de a valóságban
azért nem volt ilyen egyszerû.

- A kávézó még csak „rendben”, de ho-
gyan került a vállalkozásba a nyomda-
történeti kiállítás?

- Az nem volt elõzmény nélküli. Bár akkor

még csak azt hittem, hogy a papír végett
járok már 4 éve a teológiai fõiskolára, ma
már tudom, hogy a Jóistennek célja volt
velem, azért is vezérelt ahhoz a házhoz, ame-
lyen egy kis réztábla jelezte, hogy itt
nyomtatták Károli Gáspár Bibliáját. Azon a
házon egy kis papírfecni is megbújt évek óta,
de mondhatnám azt is, hogy rám várt. Ezen
pedig az állt, hogy ez a ház eladó. Amikor a
házba bejutottam, elállt a lélegzetem és majd-
nem elsírtam magam, mert olyan gyönyörû
volt. Utoljára 1828-ban újították fel, az egyik
szobában 40x40-es tölgyfa gerenda volt a
mennyezet, a másikban cseh süveg, a har-
madikban pedig egy valódi felszínû donga-
boltozat. Hamarosan kiderült az is, hogy a
ház 1325-ben épült, és utoljára Rákóczi
Zsigmond újíttatta fel. No, és a kert! Az maga
a gyönyörûség volt a maga elvadultságában!
Végülis 7 millió forintban egyeztünk meg a
vételárban. A barátaink mondták is, ezért a
lepusztult épületért miért adok annyit. Erre
azt válaszoltam nekik: az épületért csak 2
milliót adtam, az 5 milliót pedig azért a
réztábláért, amely a homlokzatán található.

- Kávézónak, vendéglõnek indult és kiál-
lítás, bemutató lett belõle. Miért a változ-
tatás: Nem sikerült a vállalkozás?

- Dehogynem! Csak hát a kis réztábla nem
hagyott nyugodni. Mintha egy láthatatlan
függönyt húztak volna szét elõttem, és
onnantól tudtam, ide nem vendéglõ kell,
hanem azt kell megmutatnunk, hogy itt és
hogyan nyomtatták a Bibliát. Segítséget
kértem az Iparmûvészeti Múzeumtól a beren-
dezéshez, megtörtént a megnyitó és egy ideig
- akadémiai székfoglalónak is beillõ - elõadá-

sok keretében mutattuk meg a kiállított tár-
gyakat a látogatóknak.

- Hogyan lett ebbõl egy egészen más mûfa-
jú, interaktív tárlatvezetés?

- Egy unott arcú gimnazistának köszön-
hetõen. A háromnapos osztálykirándulásnak -
az õ szemében - nem ez volt a fénypontja,
ezért is mondta nekem, a falnak dõlve, hogy
na, lökjed a szöveget! - Igen?! - mondtam
magamban, és azonnal bevontam a bemu-
tatóba. Õ lett Rákóczi Zsigmond, és termé-
szetesen kerestünk hozzá többi szereplõt is.
Mondanom sem kell, a siker azóta is töretlen.
Játszom, és a látogatók velem játszanak.

- Messzirõl indult, de a szavai, a

lelkesedése bizonyítja, hogy megtalálta a
helyét.

- Igen. Sokan mondták már nekem, hogy
infantilis vagyok. Kezdetben megsértõdtem,
de ma már tudom, hogy ez az egyik legna-
gyobb dicséret, amit mondhattak rólam, hogy
gyermek maradtam, holott ma már 51 éves
vagyok.

- Tervek, célok?
- Folyamatosan vannak. Ma már 4 ingatla-

nunk van Vizsolyban, szinte „körbelakjuk” a
települést. Az országban egyedülálló ját-
szóteret hoztunk létre. A honfoglalás korabeli
játékok segítségével a látogatók többek
között azt is kipróbálhatják, hogy milyen is
lehetett lóhátról íjjal lõni. Ma már 100
embernek tudunk szállást adni. És még nincs
vége. Így lett egy asztalosból olyan vállalko-
zó, aki nemcsak, hogy szereti azt, amit csinál,
de értelmét is látja. Természetesen óriási se-
gítség az is, hogy a családom maximálisan
kiveszi a részét a munkából.

- Hogyan került Tapolcára a nyomdatörté-
neti bemutatóval?

- A tapolcaiak ott jártak nálunk, a
feleségem, aki „földi”, azaz zalahalápi, olyan
szívesen fogadta õket - természetesen én is -,
hogy meghívott bennünket Ács János pol-
gármester. Csodálatos ez a város! 25 évvel
ezelõtt itt voltam nászúton, így le tudtam
mérni, hogy mennyit fejlõdött az elmúlt
idõszak alatt. Érezni, hogy olyan gazdája van,
aki nemcsak szereti, de mindent el is követ
azért, hogy szép és élhetõ legyen ez a dunán-
túli kis gyöngyszem. Vigyázzanak rá nagyon!

Az oldalt készítette:
N. Horváth Erzsébet

Boldog, aki olvassa…

Útközben lenni is jó, nemcsak megérkezni

Lássuk, hogy készült a Vizsolyi Biblia

Elõször is köszönetet szeretnék mondani
Bakos György képviselõnek, hogy felhívta
a figyelmem a diszeli Rózsadombon lévõ
malomra és annak tulajdonosaira, Mánya
Lászlóra és Vastagh Ágnesra. A velük való
találkozás, a felújított csodaszép malom-
épület, a hitük, az akaratuk, a mûvelt-
ségük, az, hogy milyen szenvedéllyel és
egyetértésben harcolnak álmaik meg-
valósításáért, csak megerõsítette ben-
nem, hogy van még remény, hogy lehet,
hogy érdemes…

- Ahányszor csak elmentem emellett a
romjaiban és elhanyagoltságában is cso-
daszép malom mellett, mindig arra gondol-
tam, hogy kié lehet, miért nem újítják fel.
Aztán megtörtént a csoda… Mi késztette
arra, hogy megmentse?

- Magának az épületnek a csodálatos

aránya, formája, a pusztulásában is
méltóságteljes megjelenése késztetett ben-
nünket arra, hogy - ha tehetjük - mentsük
meg és tartsuk tovább életben - válaszolja a
férj.

- Honnan a késztetés erre? Talán gene-
tikailag van így kódolva?

- Bizonyára a genetika „felelõs” ezért.
Édesapám ezermester csiki székely, akinek
a tevékenység, az alkotás lételeme volt. Ezt
örököltem tõle én is. Az elsõ lépést a malom
megmentése felé már évtizedekkel ezelõtt
elkezdtük, csak akkor még nem tudtuk
ezt… Vettünk a Csobáncon egy szõlõt, és
Budapestrõl jártunk le mûvelni a felesé-
gemmel. Mindig ez elõtt a malom elõtt
vezetett el az utunk, megcsodáltuk nemcsak
a gyönyörû környezetét, hanem magát az
épületet is, és amikor 1996-ban kiderült,

hogy megvásárolható, megvettük. Nem is
volt más választásunk: meg kellett ven-
nünk, ezt diktálta a belsõ kényszer. Olyany-
nyira így volt ez, hogy - bár már kész volt
egy 1 hónapos portugáliai út terve, azt is
tudtuk, hogy milyen völgyet, múzeumot
nézünk meg - amikor kiderült, hogy megve-
hetjük, lemondtuk az utat. Csak szegény
feleségemet sajnálom, mert meg kell mon-
danom, hogy azóta az életünk Budapest és
Diszel között zajlik, pedig Õ nagyon
szeretett utazni.

- Hogy erre a döntésre jutottak, ez nem
egyszerû fellángolás, ez már olthatatlan
szenvedély.

- Nagyon jól látja. Szoktam is mondani a
barátaimnak, hogy ez már szerelem. Õk
pedig, látva elszántságomat, rendre sorolják
Veszprém megye megmentendõ értékeit,
sõt a feleségem rostocki rokonai is kínáltak
nekem tréfásan egy tengerparti roskadozó
épületet. Nevetve hárítottam el mindegyik
„házasságközvetítõt”, mondván, hogy hû
maradok az én diszeli malmomhoz.

- Akkor is az lenne, ha 30 évvel fiatalabb
volna?

- Akkor más lenne a helyzet, de csak
itthon mentenék, a rostocki épületet pedig
õrizzék meg a németek.

- Mennyit változtatott az épületen?
- Csak amennyit szükséges volt. Mivel ez

ipari létesítménynek készült - mi pedig
otthonunknak választjuk -, ezért természe-
tesen a hatalmas egyterû kockabelsõbe
falakat kellett húzni. A 200 éves, de
egészséges fagerendákból készültek az
ablakok, az ablakkeretek, de minden
anyagot felhasználtunk, amit lehetett.

- Milyen régi ez az épület?
- Ezt pontosan nem lehet tudni, de az

tény, hogy az 1620-as években már - mint a
püspökség tulajdona - szerepel a vagyon-
leltárban malom az Eger-patak mentén.
Ennek a malomnak az utolsó átalakítása

1910-ben történt meg. Az alulcsapott,
kerekes meghajtásról akkor tértek át a
turbinára. A 16 lóerõs turbina még ma is
megvan. Hogy milyen leleményesen és gaz-
daságosan használták fel, annak bizonyíté-
ka, hogy nemcsak õröltek a segítségével, de
asztalosmûhelyt is mûködtettek, répát
szeleteltek, és ha a napi munka véget ért,
akkor áramot fejlesztettek vele.

- Kitûzte maga elé a célt: mikorra
szeretné befejezni az átalakítást?

- Nem tûztünk ki határidõt. Tíz éve
csináljuk. Saját erõbõl. Sokáig - míg nem
lettem nyugdíjas - munka mellett, hét-
végén, a szabadság ideje alatt. Ha nem
lenne ilyen nagyon erõs az érzelmi
kötõdésünk, akkor már régen abbahagytuk
volna. De mindemellett motiválnak ben-
nünket a diszeliek is. Nagyon sok elis-
merést, tanácsot kapunk tõlük. Sürgetni
azonban nem tudjuk a munkálatokat, az
anyagiak erõsen befolyásolják a végkifej-
letet. De Madách után szabadon: Nem a
küzdés, hanem az építés az élet célja maga.
Útközben lenni is jó, nemcsak megérkezni. 

Lassan megvalósul az álom

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Tisztelt
Adományozók!

A Magyar Vöröskereszt Tapolcai
területi szervezete karácsonyi gyûjtési
akciót szervezett a nehéz sorban élõ
családok részére.

A 2 nap alatt 94.840 forint és ugyan-
ennyi értékben élelmiszer, édesség,
gyümölcs és játék gyûlt össze.

Az adományokat 74 család kapta
meg, Tapolcán és a környezõ községek-
ben.

KÖSZÖNET
AZ ADOMÁNYOZÓKNAK!



Kõvári Kolos a Szász Márton-iskola közép-
súlyos értelmifogyatékos csoportjának ta-
nára. Ritka, mint a fehér holló. Mondom
ezt nemcsak azért, mert a gyógypedagógusi
pályán szinte alig van férfi tanár, de azért is,
mert minden mozdulata, minden szava azt
sugallja, hogy a gyerekekhez a szívével
hajol. Õk pedig hálásan mondanak ezért
köszönetet egy-egy gesztussal, simogatással.
- Honnan ez az elhivatottság? - kérdeztem.
Íme a válasz.

- Már a sorkatonai szolgálat letöltése után
olyan nevelõotthonban dolgoztam, ahol értel-
mi fogyatékosok vannak. Nem szeretek nagy
szavakat használni, de én már gyerekkorom-
ban elhatároztam, hogy olyan hivatást vá-
lasztok, ahol segíteni tudok a rászorulóknak,
mert vallom, hogy jobb adni, mint kapni.
Soha nem volt bennem karriervágy, nem
vonzott a siker, a pénz. Gyógypedagógus-
ként teljesedett ki az életem.

- Már a pedagóguspályán is kevés a férfi
tanár, hát még a gyógypedagógusok között.

- Tudom ezt én is. Az osztálytalálko-
zónkon is látnom kellett, hogy rajtam kívül
szinte senki sem maradt a pályán, pedig ha
valahol, akkor itt nagy szüksége lenne a
gyerekeknek arra, hogy férfi tanármodellel is

találkozzanak. Hiányzik ez az attitûd, ez a
hang, hiszen nemcsak nõkbõl áll a világ. A
férfi tanár a gyermekekbõl is más érzelme-
ket vált ki.

- Mióta tanít a Szász Márton-iskolában?
- Két és fél éve. Tanítottam a diszeli

iskolában, az Iskola utcai épületben, és most
itt a középsúlyos értelmi fogyatékosoknál.
Hét gyerek van a csoportban, ahányan van-
nak, annyiféle a problémájuk, annyiféle a
személyiségük. Van közöttük súlyos epilep-
sziás, van mozgássérült, aki a kilincset sem
tudja lenyomni, szívgondokkal küszködõ,
leukémiás, aki kigyógyult belõle, a másik
nem beszél. Míg másnak semmit sem jelent
egy szó kimondása, egy sikerült mozdulat,
addig ez náluk mindent. Ezért nem szabad itt
ideákat kergetni. A gyerekbõl kell kiindulni,
és a legapróbb eredménynek is örülni kell.

- Mennyiben partner a szülõ, hogyan éli
meg azt, hogy itt nincsenek gyors eredmények
és talán nem is lesznek?

- Maximálisan partnerek, holott nagyon
nehéz elfogadniuk a szomorú tényt. Való-
színûleg tudat alatt tudják is, hogy hol van a
végsõ határ, de érzelmileg nagyon nehéz ezt
feldolgozniuk. Ezért is örülnek velünk együtt
egy-egy újabb jelzésnek, gesztusnak, vagy
szónak, amely a gyermek felõl érkezik.

- Milyen foglalkozások vannak itt?
- Írás-, számolás-elõkészítés, beszédfejlesz-

tés, játék, környezetismeret, mozgásnevelés.
- Sokan mondják, hogy akkor nehéz a

pedagógus helyzete, ha érzelmileg nem tud
kívülálló maradni, mert elégeti magát, és
nem tud megmaradni segítõkésznek, a szá-
nalom motiválja.

- Ez valóban nehéz kérdés. Ha a pedagó-

gusnak sokirányú elfoglaltsága van - és ab-
ban a személyisége gazdagodik - akkor nem
lesz a szakma áldozata. Sokan feloldódnak
benne, ez igénybe veszi a lelküket is. Ezért
nagyon fontos, hogy az ember belülrõl le-
gyen masszív. Nekem például nincs kedven-
cem, mindenki a kedvencem. Nagyon sok tit-
ka van a szakmának, amely évek alatt rakó-
dik le.

- Osszon meg velünk néhányat!
- Errõl csak általánosságban lehet beszélni.

Óriási szükség van itt a nyugalomra, nem
szabad, hogy elveszítsük a fejünket, mert a
gyerekekbõl a nem megfelelõ reakció bi-
zonytalanságot, szorongást, félelmet válthat
ki. A humor, a játékosság, a megbízhatóság is
alapfeltétel - szerintem - ezen a pályán. A
pontosság is nagyon fontos. Én még életem-
ben nem hiányoztam egy napot sem. Ezek
egymásra épülõ dolgok és nem szenvedhet-
nek csorbát.

- Tehát a legfontosabb az, hogy harmónia
vegye körül a gyerekeket.

- Igen, ez a legjobb kifejezés. Harmóniá-
nak kell lenni a munkában, a játékban, az
étkezésben, az egész kis életükben. Van egy
kisfiú, aki mikor ide került hozzánk, állandó-
an sírt. Ma már megnyugodott, boldogan mo-
solyog, ölelgeti a többieket. Biztonságban ér-
zi magát, harmónia veszi körül. Nagyon fon-
tosak ezekben a kapcsolatokban a gesztusok
és a különbözõ jelzések. A XXI. század em-
bere fétisizálja a szavakat, holott az ember-
nek elsõsorban csendre van szüksége ahhoz,
hogy meghallja a belsõ hangokat. Hogy
mennyire lehet „beszélni” szavak nélkül is,
annak ékes bizonyítékai a mozgásnevelés
óráink. Amikor odamegyek az ablakhoz és
kinyitom, tudom, hogy a gyerekek mögöttem
már felsorakoztak a foglalkozáshoz nagyság
szerint. Majd képzeletben meghallgatjuk a
Himnuszt, és mindenki lecsendesedik, vi-
gyázba áll. Nekem is a csend a lételemem.
Sajnos, a pedagógusok egy része felemeli a
hangját, pedig ha tudná, hogy minél csende-
sebben beszél, a gyerekek is annál csende-
sebbek lesznek körülötte.

- Felesége, gyerekei szintén pedagógusok?
- Feleségem a „mindenes” a családban:

tanító, ezermester, kecskepásztor és még sok-
sok mindenhez ért. A gyermekeim már fel-
nõttek, õk más irányba indultak, nyitottak a
világ felé. Ez is azt bizonyítja, hogy ha nincs
az emberben belsõ késztetés arra, hogy ezt a
pályát válassza, akkor az élet el is sodorja
róla. Derûsen és békésen élem meg, hogy itt
a helyem. Nekem ez a pálya az életemet adta,
ebben teljesedtem ki. Ez nem karrier. Ennek
életszaga van.              N. Horváth Erzsébet
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Debreczeni Sára Borbála
Karácsonyi ajándék
Karácsonykor minden nap egy ajándék,
Mert itt vannak az anyuék, a nagyiék.

Az egész család egy nagy ajándék, 
Ilyenkor békés,  boldog  az együttlét.

Most itt van mindenki, a rokonok is, íme.
Ezen a napon béke száll a szívbe.

Csak ennek a napnak ajándék a perce
S minden pillanatja. A család jó hangulata
A karácsonyi ének dallama lágyan
Árad békés lakunkba.

- Nemrég költöztünk Tapolcára Budapestrõl.
Négy éve Badacsonyban vettünk egy telket,
és már akkor éreztük, hogy ez a csodálatos táj
fogva tart majd bennünket. Elõször Hévízre
akartunk költözni, de aztán Tapolca mellett
döntöttünk. Nagyon örülünk, hogy ez a
gyönyörû kisváros lett az otthonunk. Itt
sokkal bájosabbak, kedvesebbek az emberek,
emberléptékû település. Felemelõ érzés volt
részt venni Wass Albert szobrának avatásán.
Gyönyörû a tópart, jó a fényárban úszó,
ünnepre készülõ városban sétálni az adventi
készülõdés napjaiban.

István József és felesége, Edit

Rólunk mondták

KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:
Milyen érzésekkel gondol, és készül

a karácsonyra?

A karácsony számomra a békés
családi együttlétet, a boldogságot, a
nyugalmat és a pihenést jelenti.
Végre együtt lehet a család. Nálunk
már a karácsonyt megelõzõ idõszak
is rendkívül fontos,  lakásunk díszí-
tése az adventi idõszakkal elkezdõ-
dik. Kislányom még a házi ked-
vencekre is gondol karácsonykor!

Számomra ez a legszebb családi ün-
nep. Úgy készülök rá, hogy aján-
dékokat vásárolok a családtagok-
nak, szûkebb és tágabb ismerõseim-
nek, akik az én életemben számí-
tanak. A karácsony nekem egy kicsit
több lelkiéletet jelent. Amit az
ember év közben kihagy, azt ilyen-
kor próbálja pótolni.

A karácsony nekem a szeretet
ünnepét jelenti. Ilyenkor a család
egybejön. Mi a fenyõfát közösen
díszítjük fel, s a Szentestén aján-
dékozzuk meg egymást. Általában
saját készítésû ajándékokkal lepem
meg szeretteimet. Nagyon vágyom
egy telefonra vagy egy fényképezõ-
gépre.

dr. Komjátiné Nyakó Györgyi Tarjányi Sándor Mohos Gabriella

AE

Fotó:  Antal

Az idei esztendõben a szabadtéri Betle-
hem felállításával a város ünnepi öltözetét
sikerült még díszesebbé varázsolni. Az ad-
vent idõszakát a vasárnaponkénti gyer-
tyagyújtás jelzi, a várakozás szellemében
rendezvénysorozattal kedveskednek a lá-
togatóknak.

Advent második vasárnapján a Tapolcai
Általános Iskola Batsányi János Tagintézmé-
nye 4.a osztálya adott kedves Mikulásváró
mûsort. Elõadás végén a Mikulás megjutal-
mazta a fellépõket, de a látogató gyerekek és
felnõttek sem maradtak ajándék-szaloncukor
nélkül. A játszóházi foglalkozáson készített
karácsonyfa- és asztaldíszt a kis kézmûvesek
haza is vihették.

A szabadtéri Betlehem és a programok által
élõvé vált a Fõ tér. Hétköznapokon a faházak-
ból áradó forraltbor, gesztenye illata csábítja
megállásra a járókelõket. A lehetõség adott
mindenki számára; álljunk meg egy pillanat-
ra, ne csak külsõségekben készüljünk a kará-
csonyra, az adventi várakozás a lelkünk, a
családunk felkészítése a szeretet ünnepének
eljövetelére.    Gerencsér Barbara

Adventi várakozás

Derûsen és békésen élem meg, hogy itt a helyem

Elkésett köszönet
Ács János polgármester úrnak Tapolca és
környéke lakosságának nevében, hogy a
rutinpályát ígéretéhez hûen rendbe tetette,
ezzel esélyt, lehetõséget adva a további
kulturált munkához. Tisztelettel:

Pálosi Autós-Motoros Iskola

Szabó Levente
Karácsony

Jól ismerjük
a szép történetet

2000 éve már
Jézus megszületett

Akkor csak jászol
Volt a nyugvóhelye.
Szülessen meg most
Az emberek szívébe!

Harag és gyûlölet helyett
hozzon bocsánatot.

Felnõttnek, gyermeknek
A legszebb ajándékot

Karácsony estéjén
Én is megfogadom:

Szüleimet többé
Sohasem bosszantom.

A személyes példa a legnagyobb
fegyelmezõ erõ
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Zsúfolásig megtelt november 29-én
Tapolcán a Városi Rendezvénycsarnok a
Polgári Körök Országos Konferenciáján
és Találkozóján, amelynek mottója: „Éb-
redj, bizonyságtévõ lélek! A várfalakra õrök
álljanak, kik bátran szólnak, s harcra
készek.”

Az ország tízezer polgári körének ezer
küldöttét Ács János, a házigazda város pol-
gármestere köszöntötte:

„Egy vándor jár az út porában,
Már minden kincse csak a vér.
Adventidõben minden házba,
Szívekbe egyformán befér.
Adventre szólnak a harangok ma is,
mint eddig annyi másszor,
Megváltód lesz-e Jézus Krisztus,
vagy idegen bús, földi vándor?”
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm

Önöket. Boldogsággal tölt el, hogy a mai
találkozó színhelyéül városunkat, Tapolcát
választották.

Ma Magyarországon talán csak divatos a
civil szervezetekrõl úgy beszélni, hogy
azokat minden politikai erõ igen fontosnak
tartja, és sajnos úgy is véli, hogy igazi
szerepet töltenek be az ország irányításában.
Ez az érett demokráciában nemhogy ter-
mészetes, de elengedhetetlen is. Bátran
mondjuk ki, azért ez még nálunk nem telje-
sen igaz.

Amikor a Polgári Körök bimbózni
kezdtek, olyan civil szervezõdés, összefogás

kezdõdött, amelyben politikai nézetektõl
függetlenül, a társadalom teljes egészét szim-
bolizáló emberek közössége jött létre. Fon-
tosságát és szükségességét bizonyította, hogy
a legkisebb falutól a legnagyobb városig
viharos gyorsasággal alakultak a Polgári
Körök. Szándékuk teljesen tiszta és õszinte
volt. Amikor nagyszámban megalakultak a
politikai erõk, mintha egy kicsit megijedtek
volna tõlük. Az elmúlt évek kormányzati si-
kertelensége talán elbizonytalanította a Körö-
ket, de a pislákoló parázsnak is levegõre van
szüksége, és újra melegítõ tûzzé változik.
Biztosan tudom, hogy a Polgári Körök is erre
hivatottak.

Kedves Barátaim!
Tapolca szeretettel köszönti Önöket.
Az a város, ahol a Polgári Körök elsõk

között alakult meg. Az a város, amely a
székely havasokból hazajövõ székely mester
keze munkáját dicsérõ Székelykapu bizton-
ságában Trianon-emlékmûvet állíttatott, a
gyászos múltra emlékezve, amikor Európa
akkori urai kényük-kedvük szerint a nemzetet
megalázva és meggyalázva szétszabdalhatták
népünket, ezek felelõsségét a mai napig el
nem ismerve, és még csak bocsánatot sem
kérve. Az a város, amely a határon túli
testvéreink kérését meghallva, akkor decem-
berben több mint száz polgármestert foga-
dott, és beszélgettük át a teendõinket. Sajnos,
a döntésnél országosan hiányzott belõlünk a
bátorság, és az igaz megértés. Az a város, hol
polgárai, vezetõi felismerték, hogy külön-
bözõ politikai nézetektõl függetlenül elsõd-
leges kötelességünk a város épülése, és ezért
képesek összefogni. Ezt a civil szervezetek és
történelmi egyházak is követték, éppen ezért
váltak a városi közélet nélkülözhetetlen sze-
replõivé. Az a város, amely holnap a Wass
Albertrõl elnevezett könyvtár elõtt az adven-
ti ünnepségekkel együtt felavatja Marton
László Kossuth-díjas szobrászmûvész, Tapol-
ca szülöttjének utolsó munkáját, Wass Albert
mellszobrát. Az a város, amely jeles emberek
és élsportolók sokaságát nevelte. Az a város,
amely polgárai összefogásának köszönhetõen
Hild-Díjas település lehetett.

Kedves Barátaim!
Batsányi Jánosnak, a felvilágosodás egyik

legjelentõsebb alakjának szülõvárosa
szeretettel fogadja Önöket, mindenkor újra
visszavárja, és szívesen látja valamennyi
vendégét.

Befejezésül Nagy Gáspár bíztató szavaival
kívánok a mai napra értékes tanácskozást,
amelyre a meghívott jelességek garanciát
jelentenek:

„A remény sohasem meghaló
Ha minden utolsó szalmaszál
Abból a jászolból való.”
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
A polgármesteri köszöntõt követõen Bíró

Ildikó, a FIDESZ Elnöki Kabinet civil igaz-
gatója Lasztovicza Jenõnek, a Veszprém
Megyei Közgyûlés elnökének üdvözlõ leve-
lét olvasta fel. „Végtelen öröm számomra, és
köszönetemet fejezem ki abból az alkalomból,
hogy a Polgári Körök Országos Konferen-
ciájának Tapolca adhat otthont. A dinamiku-
san fejlõdõ város a Balaton térségének egyik
ékköve, az idegenforgalom ismert és népszerû
helyszíne. Büszkeséggel tölt el, hogy ez a
település egyben családom lakóhelye is.
Rendkívül jelentõs, kiemelkedõ eseménynek
értékelem azt, hogy ebben a városban
láthatjuk vendégül és hallgathatják meg a
jelenlévõk a hazai politikai, társadalmi, gaz-
dasági, mûvész, és sportvilág, az orvostu-
domány jeles képviselõit, kiválóságait.
Országgyûlési képviselõként és magánem-
berként egyaránt úgy gondolom, hogy nap-
jaink és Magyarország jövõjének egyik
meghatározó szereplõje a civil társadalom.”
- írta levelében Lasztovicza Jenõ.

Dr. Papp Lajos szívsebész azt hangsúlyoz-
ta ezen a találkozón, hogy nem vezérre kell
várni, hanem mindenkinek a szív bölcses-
ségére kell hallgatnia és nagyon egyszerû célt
kell kitûznie: jót tenni, és a haza épülni fog.
Eperjes Károly színmûvész a kitartásról, a
morális erõ szükségességérõl szólt. Bánffy
György a felkészülés fontosságáról beszélt,
arról, hogy nem keseregni kell, hanem
készülni a történelmi fordulatra. 

Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt
elnöke, mint ahogy önmagát jellemezte „az
egyszemélyes polgári kör” két dologra hívta
fel a jelenlévõk figyelmét. Az egyik: Magyar-
ország a magyaroké, illetve arra figyelmez-
tette a jelenlévõket, hogy emberi méltósá-
gunkban ne hagyjuk megsérteni magunkat.

Bíró Ildikó Orbán Viktornak a találkozó
résztvevõihez írott levelét olvasta fel, amely-
ben a köszöntõ szavakat követõen a FIDESZ-
MPP elnöke a jelen helyzetrõl is írt.
„Rendhagyó összejövetel ez a mai, mivel ma
már nemcsak mi mondjuk, az egész ország,
sõt a világ is tudja: hazánk bajban van. Ma
már nemcsak mi mondjuk, mindenki tudja:
nem ismeretlen kór rágja, valójában nem a
nemzetközi válság ragálya terítette le, hanem
éppen azok gyengítették le, betegítették meg,
akiknek meghirdetett programja és esküvel
vállalt kötelessége lett volna vigyázni rá,
hogy olyan erõs, gyarapodó és a jövõjében

bízó ország legyen, mint amilyet közösen
rájuk hagytunk. És ma már nem csak mi
mondjuk, ismételjük, hanem az egész ország,
a nemzetközi közösség, amelynek tagjai
vagyunk, követeli: távozzon a kormány!”

A levél felolvasását követõen díjátadásra
került sor. Orbán Viktor nevében dr. Simicskó
István, KDNP-s képviselõ Makovecz Imre
építésznek és Horváth Éva üzletasszonynak
adta át a Polgári Közösségekért Díjat, ame-
lyet Párkányi Raáb Péter szobrászmûvész
alkotott.

A Polgári Körök új zászlaját dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek és Szabó Emõke
tapolcai református lelkész áldotta meg,
majd meggyújtották a színpadon lévõ ad-
venti koszorú elsõ gyertyáját. - Minden-
ható! Segítsd õket abban, hogy lélekben
megújulva, szeretetben összetartva olyan
sóvá változzanak, amely újra ízt ad ennek a
romlott és ízetlen társadalomnak - fohász-
kodott az érsek.

- A küszöbön kopogtató új esztendõben el-
sõsorban nem jámbor szólamokat, tartalmas
beszédeket vár tõlünk az Urunk - mondta a
lelkészasszony -, hanem megújulást hitünkben,
imádságunkban, istenkeresésünkben, mert
enélkül a békesség is hamis illúzió. Majd a
magyar nemzet megmentésére „fizetendõ”
szeretetadóval ismertette meg a találkozó
résztvevõit, hangsúlyozva, hogy az igazi sze-
retetadót az Isten fizette meg, aki úgy szerette
az embert, hogy a fiát küldte a Földre.

A találkozón fellépett a Regélõ Fehér
Táltos Hagyományõrzõ Egyesület, Dobkör,
Józsa Éva színmûvész és Vizy Márton
zenész. 

„Ébredj, bizonyságtevõ lélek”
Országos Polgári Kör Konferencia és Találkozó Tapolcán

Dr. Márfi Gyula érsek megszentelte a
zászlót

A cselekvõ szeretet csodákra képes
Böjte Csaba ferences szerzetes kisiratosi
gyermekotthonának lakói nem marad-
nak karácsonyi ajándék nélkül. Kiss
Katalin tanárnõ szervezésében több
szálon futott az ajándékgyûjtés.

A tapolcai Batsányi János Gimnázium
osztályai minden kisiratosi gyermeknek
személyre szóló ajándékcsomagot készítet-
tek. A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
tanulói pedig 50 saját készítésû, igényes
mikuláscsomaggal kedveskednek a dévai
Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek.

Az ajándékok szállítása - nagy országos
szervezés részeként - Budapestrõl indulva
történik. A kisiratosi gyermekekhez érke-
zik legelõször a cselekvõ szeretet sok-sok
bizonyítéka. Az ajándékok mellett az idei

tapolcai nyaralásról  készült szép fotóalbum
Reindl Erzsébet munkájaként, a Tapolcai
Városi Televízió kisiratosi gyermekekrõl
szóló filmjei, az Új Tapolcai Újság róluk
készült újságcikkei,  levelek, kis személyes
meglepetések  is rejlenek a hatalmas cso-
magban.

Az otthon gazdálkodását megkönnyí-
tendõ  Dr. Takáts Gizella tanárnõ Kassáról
hozott 80.000 Ft-os támogatását is eljut-
tatják Kisiratosra.

Az adományokat Lasztovicza Jenõ és
Ásványi Tamásné szállította Budapestre. Az
ott összegyûlt szeretetcsomagokat hét
teherautóval szállítják több mint húsz gyer-
mekotthonba. Az oldalt készítette:

N. Horváth ErzsébetKisiratosi gyerekek Tapolcán

Fotó: Rácz

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth



Már több évtizeddel ezelõtt sokan meg-
kongatták a vészharangot, mondván, hogy
a televízió, a film, a videó majd elvonja az
embereket az olvasástól, azaz az emberiség
kikerül a Guttenberg-galaxisból. Azóta
csak tovább romlott a helyzet - mondják
a pesszimisták: a számítógép, a világháló
befon, „felfal” mindenkit. Arról, hogy ez
valóban így van-e, a Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum Felnõtt Olvasószolgálatá-
nak két könyvtárosát, Benácsné Markos
Etelkát és Péringer Petrát kérdeztük.

- Szerencsére ez nem következett be -
mondja Etelka. - A város és a kistérség re-
gisztrált könyvtárhasználóinak száma közel
3500 fõ. Ez országos viszonylatban is jónak
mondható. Maximálisan ki tudjuk szolgálni
az olvasók igényeit. Ehhez nemcsak az
olvasóteremben lévõ könyveink és a szépiro-
dalmi szakraktárunk szolgál biztos hát-

térként, de a könyvtárközi könyvbeszerzés is.
A szépirodalmi alkotások mellett keresettek a
szakkönyvek is. Van, aki a vállalkozásához
keres segítséget - pl. a korszerû fûtéstechni-
kához vagy az autószereléshez -, ahhoz is
tudunk anyagot adni. A fõiskolások, egyete-
misták sokszor csak leadják a szakirodalmi
listát, és mi készséggel megkeressük vagy
beszerezzük a kért könyveket. Természetesen
az „utógondozás” sem marad el: a fiatalok
beszámolnak nekünk a vizsgák sikereirõl
vagy éppen a kudarcairól is.

Arra a kérdésünkre, hogy melyek a
legolvasottabb könyvek, már Petra válaszol.
- Mindig van egy-egy felkapott könyv. Van,
aki az újságban olvasott róla, vagy televízió-
ban látta a könyvbemutatót. Van, aki kimon-
dottan a Nobel-díjasokról akar olvasni, míg
más a krimit, a történelmi regényt vagy
éppen a bestsellert olvassa szívesen. Sajnos,

a verseskötetekhez ritkán nyúlnak az olva-
sók. Sokat segít a választásban az is, hogy a
legújabb kiadású könyveket egy külön
tárolón is megtalálhatják, így akár azt is
mondhatnánk, hogy napra készek tudnak
lenni. Az összetett szolgáltatásunkkal - inter-
net lehetõség - CD-rom stb. - valójában az
átjárhatóságot is elõsegítjük. Ugyanis van
olyan, aki internetezni jön, de aztán lassan,
lassan könyvkölcsönzõ lesz belõle. A kere-
sett könyvek listáján elõkelõ helyet foglal el
a magyarok között Eszterházy Péter, Márai
Sándor, Csernus Imre, Lõrincz L. László,
Polcz Alaine. A külföldiek közül pedig
legtöbbet Stephen Kinget, Ken Follettet,
Griffint keresik.

- A férfiak vagy a nõk olvasnak többet?
- Errõl nem készült, nem is készülhetett

statisztika - veszi vissza a szót Etelka -, de egy
biztos, a gyermekének szükséges köny-

vekért az anyuka érkezik hozzánk, majd
aztán õ is visz haza magával elolvasni valót.
Az viszont tény, hogy a folyóiratok, a napi-
lapok olvasói között elsõsorban férfiak van-
nak. Úgy tûnik, õket jobban érdeklik a világ-
ban történõ események.

- A könyveken keresztül egy sajátos kap-
csolat alakulhat ki a könyvtáros és a köl-
csönzõ között. A magam példájából kiindul-
va, sokszor már nem is a könyvekrõl beszé-
lünk, hanem megosztjuk az örömünket, a bá-
natunkat is.

- Nagy öröm számunkra, hogy ez így van -
mondja Etelka. - Sokan kérnek tõlünk segít-
séget nemcsak a számítógép kezeléséhez, de
akár egy-egy hivatalos nyomtatvány kitölté-
séhez, vagy a városban való eligazodáshoz is.
Külön öröm számunkra az, ha a volt gyer-
mekolvasónk hozza magával a már iskolássá
lett fiát vagy lányát, mert akkor már biztosak
lehetünk benne, hogy a folytonosság meg-
marad. N. Horváth Erzsébet
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Szólj, síp, szólj ! . . .
Minden eredményhez, értékhez ÁLDOZAT vezet. Ennek legjellemzõbb példája az élet-

adás-védés. De minden egyéb célért is fáradni kell. Legnehezebb az elsõ lépés: gyermek
lépése, munkaeszköz elsõ fogása, hangszer megszólaltatása, az elsõ szereplés. És foly-
tatódik a következetes, kitartó, vállaló gyakorlással. Minél átéltebb a célért hozott áldozat,
annál értékelhetõbb az eredmény. Nemes célokért küzdeni szép, emberi, gonosz célokért
törtetni embertelen dolog. A bûnös célokért kapaszkodó ember önmagát lehúzó súly lesz,
terhe önmagának, egy terhelésen túl áldozata önmagának. Nemes célért hozott áldozat a
küszködõt is edzi, egyre magasabb erkölcsi színvonalra lendíti. Jutalma a cél és nemessé
csiszolt önmaga. Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Domaniczky Sándor ifj. fényképész

(Tapolca, 1905. december 25. - Budapest, 1945. február 3.)

Domaniczky Sándor fényképész elsõszülött fia. A polgári
fiúiskola elvégzése után apja Viola (ma Mónus Illés) utcai
fényképész mûtermében segédkezett. Mellette tanulta ki a
mesterség fogásait. Édesapjának balesete és lábának
amputálása után õ irányította a mûtermi munkát és járt külsõ
felvételeket készíteni. Fiatalabb éveiben rendszeresen részt
vett a Tapolcai Iparos Ifjak Önképzõ Körének és a színjátszó
csoportnak a munkájában. Gyakran szerepelt versmondással
az ünnepélyeken. Családot alapított, tanítónõt vett feleségül.

1942-tõl kisebb szünetekkel katonai szolgálatot teljesített. Légvédelmi tüzér-tizedesi
rangot ért el. Budapest ostromakor, a Krisztina körút 115. számú ház elõtt bajtársával,
a szintén tapolcai Hosof Jenõvel együtt aknatalálat érte. 39 évesen halt hõsi halált.
Exhumálás után 1947. novemberében hamvait a tapolcai régi köztemetõben helyezték
örök nyugalomra. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

- Légy ott pontosan a légyotton.
- A tûz leégett, te meg a barátnõd elõtt.
- …kopog az õsz a vakablakon.
- Ez nem képkeret, hanem a válogatott
keret képe.
- Az õrségi nemzeti park nem õsrégi.
- A tekeklubban nem teketóriáznak.
- Ha óraadó vagy, add vissza az órámat.

Dr. Töreky László

Bolondságok

Utolsó ötven évemben az erdõk, állatok és
emberek kapcsolataiból sokat megéltem,
errõl gyakran írtam, és talán legtöbbet
álmodtam. Minden évszak ott varázslat-
tal van teli, hiszen ott születtek regéink,
róla énekeltek zenészeink, festették
képíróink és fái letéteményesei egész-
ségünknek. Mind szép, emlékezetes volt,
de leginkább egy téli éjszaka képét
õrizem.

Karácsony elõtt kemény hideg, finom
kristályos porhó és bennem csodavárás
érzése kelt életre. Titokban vadászsikert is
kerestem. Csendben siklottak síléceim,
amikor késõ délután az Agártetõ oldalában a
nappalt a telihold derengése váltotta fel. Az
izzó ezüstkorong fénye, ahogy a csupasz
ágak fölé emelkedett, lassan csillogó
fényességgel szórta be a tájat. A sötétkék ég
alatt szikrázott, csillámlott a porhó, ami
csak a fenyõkön maradt meg, karácsonyi
hangulatot keltve. Az elmélyülõ hideg,
vastag fehér lepel minden zajt kiszûrt. A
tökéletes csendben, a kék fényözönben
moccanni sem mertem, a csoda elröp-
penésétõl tartva. A kékség minden lehet-
séges árnyalatát életre keltette a zavartalan
holdfény. Álltam, a csoda hangulata átjárt,
mert az ilyen pillanatok egyszer élhetõk, és
tünékenyek, mint a mesék hangulatai. Azt

gondolom, a csillámporos, gyertyás kará-
csonyfákkal éppen az erdõk nagyon emberi
szépségét lopjuk be lakásainkba, kará-
csonykor, a mesés égi alakoknak eljövetelét
várva.

A mese hozzátartozik e legnagyobb
ünnepünkhöz, hiszen meséskönyvek nem
hiányozhatnak a fenyõk alól. Most, advent
kezdetén újra elért az erdõ. Elmesélem.

Tapolca Vaskovácsoló Kossuth-díjas mû-
vész fia elhozta Erdély író fiának, Wass
Albertnek bronzból öntött arcmását. Az
avató ünnepélyen szónokok, énekek, sza-
valatok közben megcsendült egy, talán
régebben már hallott ezüst csengettyû.
Icurka-picurka angyalka? Nem kicsiny erdei
tündérke mesét mondott arról, a Teremtõ,
akkor talán még Transsylvania istenének
hívták, hogyan csepegtetett az üres emberi
lelkekbe érzelmeket. Amitõl õk megjavulva,
a havasok erdei tisztásán, hiszen Silvania
Erdõországot  jelenti, örömmel jöttek össze.
Míg mesélte, fohászkodtam. Jaj, nehogy ezt
a szépséges mesét baki megzavarja. Nem, a
kisleány merészen és pontosan végigmond-
ta mondókáját, ahogy Wass Albert megírta.

Azt már csak remélem, ha felnõ Vitus
Kata, talál utat lelkéhez a természeti szép.
Amiben nem csalatkozunk soha, mert jó is.

Dr. Sáry Gyula

Havas erdõk

Karácsonyi gasztronómiai körutam, - mely-
nek témája a szépen terített asztal -
Szigethy Péter vendéglátó szakoktatóhoz
vezetett, akinek ünnepi tarsolyából merí-
tettünk különleges ötleteket és hasznos
jótanácsokat:

- Karácsony elsõsorban a család ünnepe
Szenteste együtt lehetünk, együtt ünnepel-
hetünk. A meghitt hangulat egyik alapelemét
jelentheti a már évrõl-évre, hagyományosan
elkészített  menüsor. Ezen a napon többnyire
a halételeké a fõszerep. A halászlé vagy a
rántott hal burgonyasalátával sokak vélemé-
nye szerint elengedhetetlen. Természetesen a
mákos, diós  bejgli, illetve a mákos, diós
kalács sem hiányozhat egy-egy család kará-
csonyi vacsorájából. A néphit szerint minden
nyersanyag valamilyen szerencse hordozója,
így a mák és a borsó a bõségért, a fokhagy-
ma az egészségért felelõs.

- Mit ajánl az ünnepi asztalra karácsony
elsõ napján?

- Sok ház hagyományainak megfelelõen a
húslevest említeném, illetve a szárnyas
ételeket. Ez  alkalomból a régi paraszti világ-
ban kacsát, libát vágtak, ma már egyre
inkább teret hódítottak  a pulykából készült
ételek. A töltött pulyka legfõbb jellemzõje,
hogy a zsemlét és a sertéshúst  nem a bõre

alá, hanem a hasüregébe töltik. Ehhez
leginkább aszalt szilvát vagy szárított
gyümölcsöt adhatunk.

- Milyen színek, díszek domináljanak az
ünnepi asztalon?

- Elsõsorban a fehér, a zöld és a piros
legyen az uralkodó. Legszebb a fehér abrosz,
melynek  motívumai a piros és a zöld. A
teríték kiválasztásánál is igyekezzük a zöld
motívumokkal  ellátott tányérokat elõnyben
részesíteni. Vendégeink érkezése elõtt aján-
latos helyet adni az asztalon az aprósütemé-
nyeknek is. Asztaldíszként fenyõt, tobozt és
fagyöngyöt használhatunk  gyertya kíséreté-
ben, mellyel fokozhatjuk az ünnepi hatást.

- Milyen borokat ajánl a karácsonyi
hangulathoz?

- Fõképp a friss, üde borokat válasszuk,
különösen a rozét, de vendégeink köszön-
tésénél  ajánlatos a pezsgõ fogyasztása is.
Természetesen szívesen megosztom az
olvasókkal a saját menüsoromat is, mely
családom  körében hagyományos karácsonyi
ételnek számít: elõételként nyúlpástétom
libamájdarabokkal, majd dörgicsei bor krém-
leves tojáshabbal, fõételként göngyölt puly-
kamell aszalt szilvával és tejszínes gomba-
mártással, végül az est zárásaként mákfelfújt
mogyoró fagylalttal.                Major Tünde

Az ünnepi asztal

Köszönet
A tapolcai Zeneoktatást támogató Alapít-
vány kuratóriuma ezúton mond köszö-
netet mindazoknak, akik az SZJA 1%-
ával alapítványunkat támogatták. Az így
befolyt 351.775 Ft-ot zenei rendezvények
szervezéséhez, hangszerek vásárlásához
és javíttatásához használtuk fel.
Adószámunk: 19261416-1-19

Péni Béla igazgató

Köszönet
A Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány
ezóton kíván köszönetet mondani mind-
azoknak, akik a 2007. évi jövedelem-
adójuk 1%-át - összese 53.294 Ft-ot - az
Alapítvány részére felajánlották.
Az összeget dokumentumvásárlás céljára
adtuk át a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum részére.
Támogatásukat megköszönve és a
jövõben is kérve:

az Alapítvány Kuratóriuma

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ januári programjai

6. 14 óra: Ifjúsági színházi elõadás: A mi
Don Quijoténk
12. 19 óra: Bérletes színházi elõadás,
Pannon Várszínház: A miniszter félrelép,
vígjáték
15. 10-12 óra: Ifjúsági hangverseny:
Gyõri Filharmonikus Zenekar
18. 9-16 óra: Veszprém Megyei Felnõtt
Sakk Csapatbajnokság
Amatõr Színjátszó Kör: Minden szerdán
17-20 óra. Vezeti: N. Horváth Erzsébet.
Baba-mama klub: Csütörtök 10 óra.
Babák és mamák kellemes közös
idõtöltése, hasznos elõadásokkal 
Babamasszázs: szerda 10.30-12.00

A Guttenberg-galaxis jövõje



A négy éve elhunyt sportvezetõ tisz-
teletére rendezett labdarúgó emléktor-
nán öregfiú csapatok és hölgyek rúgták a
bõrt a Városi Rendezvénycsarnokban. 

Megemlékezéssel kezdõdött a torna,
melyen rokonok, barátok, sportolók tiszte-
legtek jelenlétükkel a négy éve elhunyt
Magyar Misi bácsi emlékének.

Négy öregfiú csapat és négy nõi gárda
mérte össze tudását  a népszerû sportágban.

Teljes tapolcai siker született ezen a
hétvégi délelõttön, hiszen az öregfiúknál is,
a hölgyeknél is hazai sikernek tapsolhattak
a szurkolók. 

Eredmények: Öregfiúk: 1. TVSE Öreg-
fiúk, 2. Stari Beer Boys, 3. Diszel Szenior,
4. Tapolcai Honvéd. A torna legjobb
játékosának Zsiborács Lászlót választották(
TVSE). A gólkirályi cím Nagy Béláé lett(
Stari), a legjobb kapus cím a szintén TVS-s
Hársfalvi Józsefhez került.

A hölgyeknél a gyõztes Tapolcát Zala-
apáti követte. A további sorrend. 3. Somló-
vásárhely, 4. Ajka. A legjobb játékos a
zalaapáti Rózsás Rita lett, gólkirály a som-
lóvásárhelyi Vér Ildikó. A legjobb kapus
Tapolcáról került ki Vastagné Somogyi
Katalin személyében.
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
LABDARÚGÁS:
Mikulás-kupa elnevezéssel meghívásos  lab-
darúgó tornát rendeztek a legfiatalabb kor-
osztálynak a Városi Rendezvénycsarnokban.
A 2001-2002-ben született futballisták ver-
senyét Monostorapáti csapata nyerte, máso-
dik lett a TIAC-Honvéd VSE legénysége,
õket a Tapolca 1. követte a versenyen.
További sorrend: Tapolca 2., Badacsony-
tomaj, Zalahaláp. A torna végén minden kis
focista Mikulás-csomagot kapott.

RÖPLABDA:
A megyei szenior korúak röplabda mix
tornájának elsõ fordulójában a következõ
eredmények születtek.  Sümeg-Tapolca 2:0,
Tapolca-Szent Györgyi Ajka 2:0

SAKK:
NB I/B: A nemzeti csapatbajnokság 3. for-
dulójának eredménye: Tapolca Rockwool
VSE-Nagykanizsa II. 5:7
Jól küzdöttek sakkozóink a sokkal erõsebb
Nagykanizsa ellen, akik a bajnoki osztály

második helyén tanyáznak. Pontszerzõk: 1
pontot Jónás Zsolt, Samu Ferenc, fél pontot
Bodó Norbert, Szelényi Norbert, Pásztor
Ferenc, Kosztolánczi Gyula, Nagy Zoltán,
Jáchym Dorina. A Tapolca 3 forduló után
16,5 ponttal a 7. helyen áll.
NB II: Magabiztos, 7:5 arányú gyõzelmet
aratott NB II-es sakkcsapatunk a Tapolca
VSE-Szeremley SI a Mosonmagyaróvár
ellen. A gyõzelem még nagyobb arányú  is
lehetett volna, ha már két megnyert játszmát
sikerült volna valóban megnyerni. Pont-
szerzõk: 1 pontot Jn. Gadácsi Miklós,
Horváth Ádám, Bodó Bence, fél pontot
Szabó Ádám, Bakács Gyula, Toronyi Dávid,
Adrián Róbert, Vajda Attila, Bakos Nándor,
Bakos Andrea, Tóth Kristóf. A tapolcaiak a
harmadik forduló után a 8. helyen 17 ponttal
Megyei II. osztályú sakkcsapat-bajnokság 1-
3. forduló
Tíz csapat résztvételével megkezdõdött a
2008/2009-es megyei II. osztályú bajnokság.
Az élmezõny állása a 3. forduló után: 1.
Balatonfüredi SC II. 11 pont, 2. Tapolca

VSE-SZL Bau Kft 10 pont, 3. Ajka Városi
ASSE II. 8,5 pont
Megyei ifjúsági sakkcsapat-bajnokság 1-3.
forduló:
Ajkán rendezték a 2008/2009. évi megyei
ifjúsági sakkcsapat-bajnokság fordulóit. A
küzdelmekben hat csapat vesz részt. Az
élmezõny állása: 1. SZL Bau Kft. Tapolca
14,5 pont, 2. HEMO SE Veszprém 11,5 pont,
3. Tapolca VSE 11 pont

KÉZILABDA:
Utánpótlás leány csapataink megkezdték  az
idei tanév versenysorozatát az Adidas orszá-
gos kézilabda utánpótlás-bajnokságban.
Minden induló csapatunk sikeresen  vette az
elsõ akadályt, a megyei döntõt. Az U-11-es
korcsoportban a Batsányi Tagintézmény
lányai 2. helyen, az U-12-esben a Kazinczy
Tagintézmény csapata szintén második
helyen jutott tovább a régiós döntõbe. Az U-
13-ban és az U-14-ben megyebajnoki címet
szereztek a batsányis lányok, utóbbiban a
kazinczysok a második helyen végeztek. Az oldalt készítette: Antal Edit

Az NB II-ben szereplõ felnõtt nõi kézilab-
dásaink a második, ifjúsági csapatunk a
harmadik helyen zárta a bajnokság õszi
szezonját.

Csíkos László, a csapat edzõje röviden így
értékelte a lányok õszi teljesítményét:

„A csapat õszi teljesítményével elégedett
vagyok, hisz az elvárt célkitûzést jóval túltel-
jesítették a lányok. Rövid felkészülésünk alatt
arra törekedtem, minél gyorsabban felmérjem
és megismerjem a fiatal ifjúági korú játékosok
tudását, mennyire tudják alkalmazni tapaszta-
lataikat mérkõzések játékhelyzeteiben.

A fiatalok egyre jobban éltek a lehe-
tõséggel, tökéletesen helyettesítették a
sérülések miatt hiányzó rutinos játékosokat.

Természetesen sikeres õszi szereplé-
sünknek részese volt kiváló kapusunk,
Kovács Ildikó és két mezõnyjátékosunk,
Bodza Bernadett, Bogáth Krisztina, akik
tapasztalt játékához egyenrangú társként csat-
lakozott John Flóra, Zalatnay Eszter, Guba

Renáta, Rudolf Kriszta, Palugyai Ági és a
többi fiatal is.

A szezon végére kissé elfáradt a csapat. A
sérülésekbõl felépült játékosok sajnos nem
teljes értékûek voltak.  Ezek a hiányosságok
legfõképpen a Bük elleni mérkõzésen jelent-
keztek, amelyet egy góllal elvesztettünk.

Felkészülésünket a tavaszi szezonra január
6-án kezdjük, remélem heti három alkalommal.

Ismerve és felhasználva az õszi mérkõ-
zések tapasztalatait, célunk a dobogó valame-
lyik helyének megszerzése.

Továbbra is szeretném stabilan a csapatba
építeni fiatal, elsõsorban tapolcai kézilabdás
lányokat. A szakmai vezetés gondot fordít
tehetséges játékosok kiválasztására, mert a
sportág jövõjét  az utánpótlás- nevelés dön-
tõen befolyásolja.

Köszönjük támogatóinknak és lelkes szur-
kolóinknak a segítséget. Reméljük, tavasszal
is örömet szerzünk eredményes játékunkkal a
kézilabdát szeretõ közönségünknek.”

Elégedett az edzõ

Tapolcai sikerek a
IV. Magyar Mihály

Emléktornán

Mikulás napján rendezték a hagyományos
játékos sportvetélkedõ Veszprém megyei
döntõjét a Városi Rendezvénycsarnokban.

Hat kisiskolás megyei csapat (körzeti
bajnokok) érkezett a helyszínre, hogy hat
ügyességi, gyorsasági, játékos versenyszám-
ban mérje össze tudását. A feladatokat a tech-
nikai értekezleten a csapatvezetõk jelen-
létében sorsolta ki a versenybizottság.

A tapolcai gyerekek az elsõ versenyszám-
ban  (társhordás karikával) nem remekeltek,
de versenyszámról versenyszámra jöttek

egyre feljebb. A második  játékban, a nyuszi-
ugrásban maximális pontot kaptak, a 3.-ban,
labdavezetõ-váltóban a második helyen
végeztek. A további versenyszámokban, a
tornabotültetésben, a labdahordásban és az
akadálypályán is remek teljesítményt nyúj-
tottak, így megyebajnoki címet szereztek, s
tovább léptek a regionális versenyre, melyet
majd januárban Szombathelyen rendeznek.

A megyebajnok csapat felkészítõ testneve-
lõi voltak: Virág Károly (Kazinczy), Kratshun
Éva (Bárdos), Johnné Sallai Ibolya (Batsányi).

Megyebajnokok a Tapolcai Általános Iskola sportolói

A fiatalon elhunyt rendõr emlékére
negyedik alkalommal rendezik meg volt
társai a labdarúgó emléktornát. Ezúttal
is a rendezvénycsarnok volt az esemény
helyszíne.

Hat csapat fogadta el a szervezõk meg-
hívását. A torna megemlékezéssel kezdõ-
dött. A Honfoglalás szívbe markoló dal-
lamára helyezték el a résztvevõk a megem-
lékezés virágait Sipos Péter fényképéhez.
Szoboszlai Tibor, bûnügyi osztályvezetõ
köszöntötte a családtagokat, sportolókat,
résztvevõket, idézte fel Péter alakját.

A megható pillanatok után útjára indult a
labda, kezdetét vette a versengés. A kör-
mérkõzéses , küzdelmes csatákból az idei
esztendõben a sümegi rendõrcsapat  került
ki gyõztesen. Második lett Ajka csapata,
harmadik a keszthelyi  gárda. A tapolcaiak-
nak a negyedik tornán a hatodik hely jutott.
Egy különdíj is kiosztásra került. A torna
legjobb játékosának a keszthelyi Tamás
Zoltánt választották.

IV. Sipos Péter
Labdarúgó Emléktorna

Év végén is
jól futnak tájfutóink

Az õszi szezonban erõn felüli jó teljesít-
ménnyel végzett az élbolyban a Tapolca
VSE NB II-es férfi kézilabda csapata.
Németh László, a csapat edzõje így értéke-
li csapata õszi teljesítményét.

„A TVSE Férfi kézilabda szakosztálya a
2008/2009-es NB II Észak-Nyugati cso-
portjának küzdelmében az augusztusban
megválasztott  új vezetõséggel indult el. 

A szakosztályvezetõ Stadinger Imre
munkáját Kutasi Iván, Ángyán Zsolt és Fülöp
László segíti, míg a szakmai munkáért
Németh László és Schneider Zsolt felel. 

Az elmúlt 10 bajnoki mérkõzésen a
feltételrendszer lehetõségeihez mérten a kézi-
labdázó férfiak szinte erõn felül teljesítettek.
Köztudott, hogy az amatõr státuszban levõ
játékosok munka mellett, munka után , heti
egy edzéssel készülnek fel hétrõl hétre a
bajnoki mérkõzésekre. 

Az elmúlt 10 meccsen egy vereség (Vár-
palotai Bányász), három döntetlen (Komá-
rom, Ács, Celldömölk), és hat gyõzelem
született, azaz 15 pont megszerzése sikerült.

Mindezek mellett az idõnként látványosan
is játszani tudó játékosok az egész õszt egy
csapatként, egymásért is küzdve, néha na-
gyon nehéz külsõ körülményeket is legyõzve
küzdötték végig. Tüttõ, Tölli egymást felvált-
va, s néhány mérkõzésen kiegészülve Szõts-
csel a kapuban, az elmúlt évek után a legjobb
idõszakot produkálta. Béres és Kolep
vezetésével Bálint, Kretz, Bíró, Hal, Mayer a
gólszerzésért voltak felelõsek az idény nagy
részében. Illés Dávid, Csiszár, Illés Csaba
mint védekezõ specialisták segítették elsõsor-
ban a csapat munkáját. Harnóczi mindig
hozta a formáját, amikor gólra volt szük-
ségünk, Várhelyi megbízható játékára pedig
mindig lehetett számítani. Ez a hozzáállás
eredményezte, hogy az õszi szezon végén két
csapatnak van csak több pontja, mint a
Tapolca VSE férfi kézilabda csapatának.
Reméljük, megfelelõ támogatással a csa-
pattagok további pozitív hozzáállásával
elérhetjük azt a kitûzött célt, hogy a végelszá-
molásnál az eddigi évek eredményeinél jobb
helyen végezzünk.”

Együtt a férfi
kézilabdásaink

Újabb szép érmeket és eredményeket
gyûjtöttek be a Tomcsányi Ford HSE
versenyzõi

November végén Rábapaty területén ren-
deztek rendhagyó futóversenyt. A táv 16 kilo-
méter volt, s a terepen 16 kg-os súllyal futot-
tak a résztvevõk. A táv futása közben két
alkalommal mérték, ellenõrizték a verseny-
zõket. Domán Gábor 79 perc alatt teljesítette
a távot, ezzel ezüstérmet szerzett.

Veszprémben rendezték meg a Mikulás-
kupát, a pontgyûjtõ tájékozódási futó-
versenyt. A Tomcsányi versenyzõi több
értékes dobogós helyezést értek el. Reme-
keltek a Sásdi-ikrek, Árpád és Isti. Életük
elsõ versenyén 3. és 4. helyezést értek el a
gyermekkategória 28 fõs mezõnyében. Nyílt
kategóriában Kovács János elsõ, Kovács Tass
második lett, engedte nyerni az öreget. A
serdülõk között a tapolcai versenyzõk
közvetlenül a dobogós helyek után követték
egymást: Székely Imre, Zoboki Csanád,
Monostori Vince. A versenyt elektromos
dugókával rendezték tömegrajttal, s így for-
dulhatott elõ, hogy a versenyzõk közt
mindössze 1-1 másodperc döntött. A szenio-
rok mezõnyében Zoboki Mihály harmadik, a
felnõtteknél Domán Rajmund a negyedik
helyen végzett. Minden célba érkezõt a
Mikulás várt a jól megérdemelt csomaggal.

Hajrá lányok!



„Az nem lehet, hogy annyi szív / hiába onta vért...”

A Tapolcai Musical Színpad és a
Batsányi Táncegyüttes nagy sikerrel
vitte színre a Gárdonyi Géza regényébõl

készült történelmi zenés-táncos játékot,
az Egri csillagokat.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ-
ban megtartott elõadásban díjazott éneke-
seket is hallhatott a nézõközönség. Dobó
István szerepében Báder Zoltán ének-
mûvész, Cecey Évát Sashalmi Orsi színész
alakította -, de voltak közöttük olyanok is,
akik elõször léptek színpadra, köztük
Novák István (Török Bálint), Gárdonyi
László (Cecey). Méltán arattak sikert a nagy-
szabású táncos tablók. A koreográfiát Ha-
lápiné Kálmán Katalin és Németh László
készítette. A látványos díszlet Horváth
Magdolnát és az Ákos dekort dicséri. NHE

Eger fénylõ csillaga

Fotó: N. Horváth

Vidám gyerekek, türelmes MikulásMindenki karácsonyfája
1200-an vették komolyan a Mikulás
meghívását és vettek részt a Városi
Rendezvénycsarnokban rendezett vá-
rosi Mikulás ünnepségen. 

A legkisebbektõl a nagyobbakig min-
denki találhatott kedvére való szórakozást
a gyerekzsivajtól hangos küzdõtéren.
Játszóház és ugrálóvár, bébijátszótér és
kézmûves foglalkozás kötötte le a lurkókat
addig, amíg a Mikulás úton volt. Felléptek
sokak örömére az Acro Dance SE kis tán-
cosai, majd a Musical Színpad énekes-tán-
cosai kaptak vastapsot a lelkes közön-
ségtõl. Postás Józsi gyermekmûsorára már
a hangulat a tetõfokára hágott. A legbátrab-
bak a színpadon énekeltek-táncoltak a
városban nemcsak énekesként ismert és
kedvelt Fraller Józsival. A koncert után
aztán kisvártatva az aktuálisan legnagyobb
nemzetközi sztár, maga a Mikulás is

megérkezett kedves krampuszaival együtt,
majd végtelem türelemmel és határtalan
szeretettel beszélgetett el minden kis-
gyerekkel.
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hivatalos honlapja

Még soha ilyen pompával nem várta a
város a karácsonyt.

A tó vizén hatalmas adventi koszorú,
elkészült a város elsõ Betleheme, fényár-
ban úszik esténként a Belváros. A Fõ téren
magasba nyúló ezüstfenyõ hirdeti, hogy az
összefogás valóban hétköznapi csodákra
képes.

Köszönet mindazoknak, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy a Tapolca Város Ön-
kormányzata által állíttatott karácsonyfa

valóban mindenkié legyen. A csodálatos
fenyõt Tóth Lajos Dózsa György utcai
lakos ajánlotta fel.

Támogatók: Aranyodi Villamosság,
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet,
Csatári Tivadar e.v., Ondok Ernõ e.v.,
OTP BANK, Stimmel Kft., Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Tokaji Zoltán Autódarus, Tûzoltóság
Badacsonytomaj és Tapolca, Unizola
Kft., Véndek Ép. Tour. Kft.             NHE

Arany és bronz ifjú párbajtõröseinktõl

A Budapesten rendezett IV. Westend
Reménységek Torna Artos-kupa után-
pótlás párbajtõr csapatversenyérõl
kiváló eredményekkel tértek haza a
Balaton Isover Vívóklub ifjú vívói.

A rangos esemény otthona a Papp
László Sportaréna volt, ahol közel 700
gyermek mérte össze tudását két korcso-
portban három vívásnemben: kardban,
tõrben és párbajtõrben.

A Balaton Isover versenyzõi két do-
bogós helyezést értek el. Az I-es korcso-
portban a Siklósi Gergely, Farkas Csaba,
Cziráki Bálint, Dénes Ákos, Péter Botond
összeállítású csapat magabiztosan, köny-
nyedén szerezte meg az elsõséget a 17
csapat versenyébõl. A csapatversenyen
belül jutalmazták a legjobb egyéni tel-
jesítményt is Kulcsár Gyõzõ-díjjal, amit
Siklósi Gergely vehetett át személyesen
az alapítótól. A legjobb edzõnek járó
Gerevich György-kupát Szalay Gyöngyi
kapta meg. A fiú II-es korcsoportban 16

klub csapata lépett pástra. A Kranabeth
Regõ, Havasi Marcell, Rozner Marcell,
Karacsi Gábor alkotta balatonos csapat
veretlen csoportfordulók után a legjobb
négy közé sajnos nem tudott bekerülni, de
így is az elõkelõ 5. helyen zárt. A lányok
II-es korcsoportjában 13 nevezett csapat-
ból a Siklósi Enikõ, Felker Adrienn,
Molnár Anna, Szalay Rebeka összeál-
lítású csapat a döntõbe jutásért ugyan
kikapott, de a 3. helyért vívott csatában
magabiztosan nyert. AE

Télapó itt volt

Sok-sok örömet szerzett - és természetesen ajándékot is hozott - a Mikulás
a Szász Márton-iskola középsúlyos és autista tanulóinak. Milyen
érdekes… A Mikulás bácsi mindent tudott a gyerekekrõl

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Kulcsár Gyõzõ átadja a díjat


