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TAPOLCA VÁROS LAPJA

Jól élhetõen, kiegyensúlyozottan
mûködik a város
- Tapolca jövõjének érdekében 2007
márciusában a Képviselõ-testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 2007-2010 közötti évek gazdálkodásának Stratégiai Programját
- mondta Ács János polgármester

2008. január

Az aranynál is fényesebb zenekari siker

megvalósításán folyamatosan és együtt
munkálkodunk. A 2007. évi önkormányzati költségvetési kiadás fõösszege elérte az 5
milliárd forintot, amelybõl mintegy 723
milliót sikerült beruházásokra, felújításokra fordítani.

Fotó: Szijártó

Fotó: N. Horváth

Továbbra is következetes, célra vezetõ, Tapolca érdekeit szem elõtt tartó
városfejlesztést ígért a polgármester
január 11-én a Tamási Áron MûvelõAz újévköszöntõn Lasztovicza Jenõ, a
dési Központban megtartott hagyo- Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, a
mányos évértékelõ és új évet köszöntõ környezõ települések polgármesterei, válünnepségen.
lalatok, intézmények, valamint a civil
- Ez a figyelemre méltó döntés szervezetek képviselõi is jelen voltak.
meghatározza az önkormányzati választási
/Folytatás a 2. oldalon A város új szabáidõszak feladatait, céljait, amelyeknek lyozási terve illeszkedni fog... címmel./

A percekig zúgó vastaps fokmérõje lett a felejthetetlen koncertestnek
Január 26-án megtelt a Városi
A tapolcai zenekar egy háromtagú
Rendezvénycsarnok. Óriási várako- zsûritõl - amelynek tagja volt Dohos
zás elõzte meg a Tapolcai Ifjúsági László ezredes, a Magyar Honvédség
Fúvószenekar minõsítõ hangverse- nyugalmazott fõkarmestere, Neumayer
Kálmán trombitamûvész és Szélesi
nyét.
A lelkes közönség ezúttal sem csaló- Attila, a Sárvári Koncert-fúvószenekar
dott. A fiatal tapolcai fúvósok Péni Béla karnagya - kiemelt arany minõsítést
vezényletével ismét bebizonyították, kapott mind a koncert fúvós zenekari,
hogy a zeneszeretet, a tehetség, a mind a szórakoztató zenei kategóriában.
mélységes szakmai alázat és tisztelet
/Írásunk a 7. oldalon Ha Tapolca
csodákra képes.
Isten kalapja... címmel./

65 évvel a doni
katasztrófa után

Száz éve született Wass Albert, a városi
könyvtár és múzeum névadója.
Az intézmény a jeles évforduló alkalmából nagysikerû irodalmi estre hívta az
erdélyi író munkásságát szeretõ közönséget.
Lõwey Lilla irodalmi szerkesztõ az
alkotások tükrén keresztül mutatta be az
író életútját a kezdetektõl a Baumgartendíjon keresztül a számûzetésig. Váradi
Péter Pál fotós kivetített képei az erdélyi
Kelemen-havasokra és Görgény vidékére
kalauzolták el a jelenlévõket.
/Írásunk a 7.oldalon A névadó ünnepén
címmel./

A szeretetet adni kell
- Szigorú iskolában ül az egész
emberiség, ahol a fõ tantárgy a
szeretet - mondta Ács Jánosné kurátor
az Életértékek Alapítvány jótékonysági
bálját megnyitó köszöntõjében.
- Mert a szeretet elsõ törvénye így
szól: a szeretetet adni kell, csak akkor
kaphatunk. S minél többet adsz, annál

Wass Albertre
emlékeztek

több lesz neked, magadnak.
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban január 25-én, ötödik alkalommal
megrendezett bál teljes bevételébõl a
rászoruló tapolcai gyermekeket támogatja az alapítvány.
/Összeállításunk a 6. oldalon Nincs
nagyobb erõ, mint a szeretet címmel./

Fotó: Horváth

Fotó: N. Horváth

Vitus Kata bájos lénye, csodálatos mesemondása mindenkit elvarázsolt

Az 1943. januári doni áttörés emlékére
január 13-án kegyeleti megemlékezést
tartottak a Második Világháborús
Katonai Emlékparkban.
A megemlékezést követõen a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban Csere Sándor kanonok celebrált szentmisét a doni áldozatokért. A 35-40 fokos
hidegben embertelen feladatot szántak a 2.
magyar hadseregnek. Közel 200 kilométeres vonalat kellett védenie hatásos
fegyverek, tartalék erõk nélkül. Az emberveszteség óriási. A halottak, sebesültek,
hadifoglyok
száma
megközelítõen
150.000 volt.
/Írásunk a 6. oldalon Mindnyájunk hõsi
halottai címmel./

Fotó: N. Horváth

Soós Andrea elõadómûvész segítségével Wass Albert belsõ, lelki
tájait járhattuk be

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A város új szabályozási terve
illeszkedni fog a turisztikai
fejlesztési törekvésekhez

Ács János polgármester az újévköszöntõn az elõzõ év feladatainak teljesítésérõl, valamint a 2008-as tervekrõl is
szólt.
- Tapolcán befejezõdött a csatornázási program harmadik üteme, mintegy 340 millió
forint összegû beruházásban. Az elmúlt
évben Diszel-városrészben is folytatódott a
jelentõs környezetvédelmi fejlesztés. A
beruházás közel 400 millió forint értékben,
állami céltámogatással, önkormányzati és
lakossági önerõ vállalásával történik. Az
elõbb említett fejlesztések során közel 18
kilométer gerincvezeték-építés, közel ezer
darab házi bekötés, mintegy 44 ezer
négyzetméter aszfaltburkolat helyreállítása,
vagy teljes felújítása valósult/valósul meg. A
csatornaépítés nem tartozik a leglátványosabb beruházások közé, hiszen a legtöbb pénz
a „földbe” kerül. Azonban tudni kell, hogy
ezzel jelentõsen nõ a városi vagyon, és
emelkedik az ingatlanok értéke is. A KözépDunántúli Régió Területfejlesztési Tanácsának támogatásával megtörtént a Liszt Ferenc,
Martinovics Ignác és a Véndek utcák burkolat-felújítása, közel 15 millió forint felhasználásával, 5 ezer négyzetméter felületen.
Közmûvelõdési pályázat segítségével
tudtuk a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
részleges felújítását megkezdeni, a világítótestek és az álmennyezet cseréjét megvalósítani közel 6 millió forint összegben.
Amennyiben pályázati lehetõség nyílik, úgy
a munkát tovább szeretnénk folytatni. A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a Városi Mozi felújításának harmadik
üteméhez, 2007 elsõ félévében nyújtott 11
millió forintos támogatásából a nyílászárók
cseréje, a vizesblokkok korszerûsítése, akadálymentesítése történt meg.
A Balaton Fejlesztési Tanács 10 millió
forint összegû pályázati segítségével a Zrínyi
utca Alsó-tó partjára vezetõ szakasza újult,
szépült meg, a város újabb üde színfolttal
gazdagodott. A városi közterületeken és a
temetõkben a Kemenes Kert Kft. 2 millió
forintos felajánlásának köszönhetõen szép
örökzöldek kerültek kiültetésre. A Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium pályázati támogatásával, az Allianz Biztosító adományával
megépült a Tapolca és Tapolca-Diszel városrészek közötti kerékpárút I. szakasza a Városi
Köztemetõig, 30 millió forint összegû
beruházásban, 1134 méter hosszban.
A fejlesztések felsorolása nem lehet teljes
körû, számos kisebb értékû mûszaki munka
is megvalósult. Tapolcán a Dobó-városrészben útépítés, a keleti városrészben út és járdaépítés, a Szentháromság-szobor felújítása a
Fõ téren, a Bölcsõde-épület átalakítása,
védõnõi-tanácsadói helyiség kialakítása történt. Diszelben a felújított Mérlegház és a
régi Faprés díszíti a városrészt.
A Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával több kulturális és sportrendezvényt
sikerült rendezni, több kiadványt meg tudtunk jelentetni. Az elmúlt évben minden
eddiginél több pályázatot nyújtottunk be a
rendelkezésünkre álló anyagi eszközök
bõvítésére, kiegészítésére. Alaki, formai hiba

miatt tapolcai pályázat nem került elutasításra. Sajnálatos, hogy a jelentõsebb összegû
pályázatainkhoz a pályáztató szervezetek
nem tudtak forrást biztosítani. A megítélt
támogatásokért köszönet illeti a döntéshozókat, a gyors és rugalmas ügyintézésért
munkaszervezeteiket.
Bizonyára vannak olyanok, akik azt mondják, hogy 2007-ben a tervezetthez képest
kevesebb elképzelésünket sikerült megvalósítani. Természetesen mi sem lehetünk
teljesen elégedettek, azonban tudnunk kell,
hogy a jelenlegi önkormányzati - gazdasági politikai környezetben szégyenkezésre nincs
okunk. Oktatási intézményeink közül - fájó
szívvel - többet kénytelenek voltunk a tavalyi
év õszétõl megyei fenntartásba átengedni. Ez
nem jelenti, hogy a város továbbra nem tekinti sajátjának a tapolcai intézményeket, az
itt tanulókat és dolgozókat. A jövõben a
megyével együtt kívánjuk pályázati lehetõséggel ezen tulajdonaink fejlesztését, felújítását tervezni, illetve végrehajtani.
Fontos célnak tûztük ki egy évvel ezelõtt
az egészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek
javítását, a fekvõ- és járóbeteg-ellátás
központosítását. A továbbra is kizárólagos
önkormányzati tulajdonú, egészségügyi
célokat szolgáló ingatlanvagyon hasznosítása
új fejlesztési forrásokat eredményezett. A
Deák Jenõ Városi Kórház-Rendelõintézet
üzemeltetõi által elõzetesen vállalt közel
1 milliárd forint összegû fejlesztésbõl az Ady
Endre utcai épületegyüttesben új szakrendelõk kialakításával, ingatlan- és mûszerfejlesztéssel mintegy 500 millió forint beruházás valósul meg a jövõ hónapban. Az
elmúlt idõszak egészségügyi átalakítási
folyamatát figyelembe véve ez nagyon jelentõs fejlesztés. Õszintén el kell mondanunk,
hogy ilyen nagyságú beruházásra önkormányzatunknak nem lett volna a közeljövõben lehetõsége.
Összességében elmondható a biztonságos
mûködés mellett növelhettük, megtarthattuk az önkormányzati vagyont, jól élhetõen,
kiegyensúlyozottan mûködhetett a város.
Itt és ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki a város életében,
fejlõdésében tevékenységével szerepet vállalt. A város adófizetõ polgárainak, közszolgáltató vállalkozásainak, azok munkavállalóinak, jelenlegi és volt képviselõtársaimnak, munkatársaimnak, az intézmények dolgozóinak, a köztisztviselõknek, közalkalmazottaknak. Köszönet Tapolca hírnevét és jó
hírét öregbítõ egyéni és társas vállalkozásoknak, kereskedõknek, a vendéglátásban, szállodaiparban, a turisztikai és az egyéb szolgáltatásokban dolgozóknak. Minden helyi és
nem tapolcai polgárnak, vendégnek, akik
részt vettek és vállaltak a város eseményeibõl, rendezvényeibõl. Megköszönöm
a történelmi egyházak közösségformáló,
összetartó tevékenységét, ökumenikus szolgálatukat. Bízom abban, hogy ebben az esztendõben is számíthatok munkájukra.
Elismerésem a közmûvelõdést, a szabadidõ
és versenysportot segítõknek. Az intézményekben mûködõ, az önszervezõdõ kulturális csoportoknak, az egyesületeknek, az
ifjúsági- és sportszervezeteknek, a városi
közalapítványoknak. A magánalapítványoknak, mindazon magánszemélyeknek, akik
idejüket, erejüket, lehetõségeiket felhasznál-

va pezsgõ kulturális életet teremtettek és tartanak fenn városunkban, fontos védõ, segítõ,
szolgáltató, tájékoztató tevékenységet végeznek. Köszönetet mondok azoknak, akik
figyelemmel kísérték munkánkat, azt javaslattal, bírálattal segítették! Kérem, hogy ezt a
jövõben is tegyék meg!
Kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy röviden ismertessem
a 2008-as év lehetséges terveit, fejlesztési
elképzeléseinket. Továbbra is elsõdleges feladatunk a város és intézményrendszerének
kiegyensúlyozott, biztonságos mûködtetése.
Különösen fontos az oktatás területén az
igénybe vehetõ állami normatív támogatások
lehívhatóságának biztosítása. Ehhez nagy
szükség lesz az intézményi közösségek
megértésére és fegyelmezettségére, a tervezett intézményi átalakítások során, amely a
szolgáltatásaikat igénybe vevõk, a gyerekek
érdekei szem elõtt tartásával fog történni.
Feltétlenül indokolt az intézményhálózat
évek óta tartó, átgondolt korszerûsítésének
folytatása saját és külsõ források felhasználásával. A megvalósítás érdekében a
közeljövõben pályázatot nyújtunk be a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére, az oktatási feltételek
minõségi javítására a Közép-dunántúli
Regionális Operatív Program keretében, 275
millió forint beruházási összegben. Ez a
gyakorlatban magas tetõ létesítését, energiatakarékos nyílászárók beépítését, hõszigetelõ homlokzati vakolat felhordását és
eszközfejlesztést jelentene. Folytatjuk és befejezzük a korábban már ismertetett szennyvíz-csatornázási beruházást Diszel-városrészben, ideértve a teljes úthelyreállítást. A Városi
Szennyvíztelep által kibocsátott szennyvíz
foszfát-mentesítésére irányuló beruházás
megvalósítására pályázatot kívánunk benyújtani a Környezet és Energia Operatív
Program támogatásának elnyerésére, közel
500 millió forint összegben. Ehhez kérjük és
elvárjuk a szennyvíztisztítási szolgáltatást
üzemeltetõ szervezetek, az azt igénybe vevõ
önkormányzatok szerepvállalását is.
A Tapolca - Városi Köztemetõ - Diszelvárosrész közötti kerékpárút építésének II.
ütemére benyújtott regionális pályázatunk
sikere esetén 50 millió forintos beruházással
teljessé válhat a kapcsolat a településrészek
között. A tapolcai Ipar utca burkolatának
felújítására, kiépítésére a forráshiány miatt
elutasított, regionális pályázatunkat ismételten benyújtjuk. Tervezzük a környezetvédelmi beruházások keretei között nem végezhetõ, de belterületi utcák felújítását is
megfelelõ pályázat esetén. Továbbra is
napirenden tartjuk az elavult, korszerûtlen
Városi Piac átalakítását, újjáépítését egy
korszerû áruház létesítésével együtt.
Tõlünk független okok miatt a 158
Veszprém megyei település hulladékgazdálkodási, kezelési problémáit megoldani
hivatott, mintegy 10 milliárd forint beruházási összegû Regionális Hulladék-kezelési Rendszer helyi, tényleges megvalósítása nem indulhatott el az elmúlt évben.
Bízom abban, hogy 2008. évben Tapolcán
500 millió forintos beruházással elkezdõdhet
a hulladék átrakó-válogató telep építése, a teljes körû szelektív hulladékgyûjtésre történõ
átmenet elõkészítése.
/Folytatás a 3. oldalon./

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12
óráig és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Ács János polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 12.30-15 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 816; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal „A”
épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József
510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Városüzemeltetési csoport 511-156
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport
511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport
511-151
Szabóné Szakács Judit csoportvezetõ
Okmányiroda
511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ
511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 1314-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem:
179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos:
510-791
Járványügy:
510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/340-6744
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba Tel.: 30/905-9440
Fogadóóra: hétfõtõl csütörtökig 8.0016.00; pénteken 8.00-13.00
Hegybíró: Szabados Béla 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. Tel.: 87/510-245, 510-246
Fogadóóra: Hétfõ: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154
Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök
Tel.: 30/946-2690

KRÓNIKA

A tervek megvalósításához együttgondolkodásra, együttmûködésre lesz szükség
/Folytatás a 2. oldalról./
- A tapolcai és lesencetomaji önkormányzatok tulajdonába került volt honvédségi ingatlanvagyon hasznosítása érdekében
2007 februárjában a fejlesztési koncepció
elfogadásával elindítottuk a rendezési tervkészítési, idõigényes folyamatot.
A hatósági, területi fõépítészi egyeztetéseket követõen várhatóan a közeljövõben el
tudjuk majd fogadni a településünk érdekeinek megfelelõ szabályozási tervet,
amely illeszkedik turisztikai fejlesztési törekvéseinkhez, lehetõséget biztosít környezetszennyezéssel, zajjal nem járó fejlesztésekhez, munkahelyek teremtéséhez.
Az eddigi eredménytelen egyeztetések ellenére bízom abban, hogy tulajdonostársunkkal sikerül megállapodnunk a természetes
egységet képezõ volt Dobó-laktanyát érintõ
területcserérõl, a közigazgatási határmódosításról.
A Közép-dunántúli Operatív Program
keretei között meghirdetett „Településközpont kialakítása, értékmegõrzõ rehabilitációja” címû felhívásra a 2004-ben benyújtott,
azóta forráshiány miatt tartaléklistán szereplõ
pályázatunk átdolgozott változatát ismételten
benyújtjuk. A pályázat sikere érdekében Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozását kezdtük meg. A civil szervezetek, vállalkozások bevonásával készülõ I.V.S.
értékelni fogja jelenlegi helyzetünket, meghatározza a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket. Tükör és útmutató lesz, amely térképet alkot a város gazdasági - demográfiai társadalmi helyzetérõl.
Ezúton is kérem a gazdasági élet szereplõit, az ingatlanok tulajdonosait, a civil
szervezetek képviselõit, a tapolcai polgárokat, hogy javaslataikkal segítsék elõ a

Egy csokor a szeretetbõl
Bensõséges hangulatú karácsonyi ünnepségnek adott otthont december 19-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ.
A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása, a város önkormányzata,
az ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesülete
közös program keretében töltötte el az adventi várakozás délutánját.
A meghívott vendégeket Szencz Lajosné, a
Társulás elnöke köszöntötte, szólt a szeretet,
az ünnep erejérõl, a megértés, az elfogadás
fontosságáról. Bognár Ferenc, a Szász
Márton-iskola igazgatója a másokért élés
felelõsségét, a szeretetszolgálat, a béke, a
hétköznapi boldogság szükségességét
helyezte köszöntõjének középpontjába.
A karácsonyi mûsort ezen a délutánon a
Szász Márton Általános- és Szakiskola és az
Életlehetõség Kht. Fogyatékosok Nappali
Intézménye állította össze és mint a szeretet
csokrát nyújtotta át a színháztermet zsúfolásig megtöltött vendégeknek.

Megújult az IPA-klub
A közel hatvan tagot számláló tapolcai
IPA-szervezet (IPA=International Police
Association; nemzetközi rendõrszervezet) mintegy fél millió forintból -, amelyet a tagság, illetve a támogatók biztosítottak - felújította a klubhelyiségét.
A szabadidõ kulturált eltöltése mellett
állandó kiállítások, valamint különbözõ, a
rendõrség munkájához kapcsolódó tárgyak
bemutatására is mód nyílik a szépen
helyrehozott klubban, amely - bár megtartja a zártkörûségét -, egyes rendezvények
alkalmával szívesen lát külsõ vendégeket
is. Az avatóünnepségen Horváth Zsolt, a
tapolcai rendõrkapitányság hivatalvezetõje
köszöntötte a jelenlévõket, mint mondta, a
klubot létrehozók nyomdokaiban járva
szeretnék tartalmassá, színessé tenni a
klubéletet.

városfejlesztés sikerét. Továbbra is számítunk ebben a folyamatban a vállakozói és
magántõkére. Ezt városi, önkormányzati
szerepvállalással is elõ kívánjuk segíteni.
Fejlesztési törekvéseink, céljaink megvalósításához, gazdálkodásunk biztonsága
érdekében, figyelemmel a pályázati rendszer
sajátosságaira, 1 milliárd forint összegû
kötvényt bocsátottunk ki, településünk számára kedvezõ, utódaink által is vállalható
feltételekkel. Elképzeléseink megvalósítása
sok-sok pályázati forrást igényel, ezért a
jövõben is legfontosabb feladatunknak a
pályázati forráskeresõ munkát tekintjük.
Bátran mondhatom, hogy önkormányzatunknál nagyon dinamikus csapat végzi a
pályázati munka nem könnyû, néha teljesíthetetlennek látszó határidõs témák kidolgozását. Bízom abban, hogy valójában megnyíló és elérhetõ uniós pályázatok közül válogathatunk. Remélhetõleg a beadott pályázatokat azok tartalmi értéke alapján, szakmai
szempontok szerint fogják értékelni, elbírálni. Fontos lenne, hogy a jelenlegi túlszabályozott, rendkívül módon összetett európai
uniós pályázatok mellett a kistérségi, a
megyei és régiós területfejlesztési szervezetek is rendelkezzenek fejlesztési forrásokkal. Tudomásunk szerint erre jelenleg kevés
az esély. Ezzel természetesen nem tudunk
egyetérteni, mert a helyi megoldandó feladatokat helyben lehet leghatékonyabban
elbírálni. Terveink megvalósításához, sikeréhez együttgondolkodásra, együttmûködésre lesz szükségünk a város valamennyi
polgárával, szervezetével. Ezt az idei évben
is szeretnénk kérni mindenkitõl.
Ígérhetem, hogy továbbra is következetes,
célravezetõ, Tapolca érdekeit szem elõtt tartó
városfejlesztést, városüzemeltetést kívánok

megvalósítani, irányítani. Az esetenkénti
gondok eddig is erõt adtak ahhoz, hogy
tudjunk egy tisztességesen élhetõ városi
közösséget tovább fejleszteni, amely talán az
elkövetkezõ idõszakban még nehezebb lesz,
mint a korábbi években, de a vállalt feladatunkat teljesítenünk kell.
Kívánom, hogy valamennyi tapolcai polgárnak teljesüljenek vágyai, tervei. Megvalósításukhoz legyenek elég erõsek, kitartóak,
következetesek. Legyenek munkájukban,
kapcsolataikban megértõek türelmesek, óvják, szépítsék városunkat és mindez jó egészségben, tisztességben békességben, történhessen. Legyünk együtt büszkék városunkra,
fogadjuk szeretettel vendégeinket, köztük
2008 márciusában a Magyar Olimpiai
Akadémia, júniusban a Hungária Nostra
országos találkozó résztvevõit.
Kedves Barátaim!
Wass Albert évfordulót ünnepelünk; szeretném könyvtárunk névadójának egy gondolatával megköszönni figyelmüket:
„A békesség dolgát külön-külön minden
ember a maga lelkében kell elrendezze,
kipusztítván onnan az irigységet, a gyûlöletet,
az önzést és megnyitván azt a szeretet
számára. Mert nem az az igazi békesség, amit
zöld asztalok mellett papirosra írnak, hanem
ami az emberiség lelkébõl árad, külön-külön
minden ember lelkébõl a maga békessége s ez
a sok kis békesség összeforrván meghozza az
áldást a világra.”
Tapolca Város Képviselõ-testülete,
valamint a magam nevében kívánok mindenkinek eredményes, békés, sikeres új esztendõt!
Isten óvja Tapolcát!
Isten éltesse Tapolca valamennyi polgárát,
vendégét!

„Adjátok vissza
a hegyeimet!”
E címmel mutatták be Koltay Gábor
Wass Albertrõl készített filmjét a Városi
Moziban - nagy érdeklõdés mellett január 21-én.
A fõszerepben játszó Rékasi Károly
nagy átéléssel, összeszedettséggel mutatta
be filmbeli feladatát: az igazság után kutató
Wass Albert életét és irodalmi alkotásait
értékelõ szerepét.
Megjegyzi a rendezõ, hogy Wass Albert
élete jellegzetesen trianoni sors: hazátlan az impériumváltás után - saját hazájában;
magyarságáért koncepciós per áldozatamenekültje, sõt hazájától is méltatlan sorsra
ítéltetett. - Olyan jelentõs írószemélyiségrõl van szó, akinek életmûve fontos, mai,
korszerû üzeneteket is hordoz.
Megszólalnak a filmben történészek,
irodalomtörténészek, Wass Albert ügyvédje
Kincses Elõd, az író fia is…
Miért áll ma is viták kereszttüzében
Wass Albert életmûve?
„Holtában is félnek tõle” - mondja egy
erdélyi idõs asszony. Miért félnek a rossz
lelkiismeretû emberek ettõl az életmûtõl? folytatja a rendezõ.
Csodálatos természeti képek keretében
bolyong az igazságkeresõ fõszereplõ:
hatalmas hegyek, fenyvesek, patakok tiszta
közegében - a magyarság tragikus sorsán
elgondolkodva.
Mit jelent magyarnak lenni, mi a kötelességünk saját nemzetünkkel szemben erre tanít a film.
G. Dr. Takáts Gizella

A kistelepüléseknek most van szükségük a támogatásra
Lasztovicza Jenõt, térségünk országgyûlési
képviselõjét, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnökét nemcsak arról kérdeztük,
hogy mit vár a 2008-as esztendõtõl, de
arról is, hogy milyen feladatokat kell majd
ellátnia a megyének.
- Mindenképpen jobb évet várok, mint a
tavalyi, mert - hiába tapasztaltuk meg az
elmúlt években, hogy a helyzet egyre
rosszabb - emberbõl vagyunk, tehát bizakodunk.
- Milyen feladatok várnak 2008-ban a
megyére?
- Sok és szerteágazó. Sokan nem is tudják,
hogy a megye a legnagyobb foglalkoztató.
5500 dolgozója van a megye 50 intézményének. Kórház, iskolák, könyvtár, múzeum,
színház, szociális-közmûvelõdési intézmények tartoznak hozzánk. A legfontosabb feladatunk, hogy ezeket biztonságosan tudjuk
mûködtetni, ez pedig nem lesz könnyû feladat a csökkenõ normatívák miatt sem. De elõ
kell teremteni a forrást hozzá, mert ezek az
intézmények fontosak és elengedhetetlenek a
lakosság számára. Reform címszó alatt olyan
intézkedések történnek ebben az országban,
amelyek az intézmények létét is fenyegetik.
A növekvõ közüzemi díjak bennünket is sújtanak, de ki kell fizetnünk az orvosok, az
ápolók, a tanárok bérét is. Sajnos, számos
olyan döntést is meg kellett hoznunk, amely
összevonásokat és létszámcsökkenést eredményezett. 2007-ben 290 státust kellett megszüntetni, de ez szerencsére nem azt jelenti,
hogy ennyi dolgozót el kellett küldeni,
hanem többnyire azt, hogy voltak üres
helyek, amelyek az átszervezéssel megszûntek. Nagyon kemény évünk lesz a 2008-as év.
Nem lesz könnyû a közgyûlés által
hamarosan elfogadásra kerülõ költségvetés
szintjét tartani.
- Milyen pályázatokat vár a megyei önkormányzat és milyen pályázatokat ír ki?
- Reméljük, hogy végre megérkeznek az
uniós pályázatok, ezekre fejlesztési forrá-

sokat különítettünk el. Már az elõzõ riportban
is szóltam arról, hogy ezek segítségével az
intézményeink fûtéskorszerûsítését is
szeretnénk megoldani. A Petõfi Színház
ebben az évben lesz 100 éves. Szerettük
volna ezt az évfordulót egy szépen felújított
színházban megünnepelni. A Regionális
Fejlesztési Tanácshoz készült egy 1,2 milliárd forintos projektünk, de még nem jelent
meg a pályázat. A méltó ünneplés - természetesen - így is meglesz. Az általunk
eddig kiírt pályázatokat továbbra is szeretnénk megõrizni. Ezeknek a legfontosabb
része a pályázati önerõalap, amelybõl azok a
kistelepülések kapnának elsõsorban támogatást, amelyek saját forrás hiányában nem
tudnak megfelelni a mások által kiírt pályázati követelményeknek. Erre egy példa: hiába
van az adott kistelepülés önkormányzatának
értékesíthetõ belterülete, hogy ott lakóövezet
épülhessen ki, mégsem tud tovább lépni,
mert az infrastruktúrát nem tudja rajta megvalósítani. Támogatni szeretnénk továbbá a
már meglévõ ipariparkok bõvítését, fejlesztését. A megye által kibocsátott 5 milliárd
forint értékû kötvény szolgálna ezeknek a
támogatásoknak az alapjául. Ezek a támogatások majd visszatérülnek, hiszen ha sikerül a terve az adott településnek, akkor abból
bevétele lesz, és az általunk nyújtott segítséget vissza tudja fizetni. Kulturális rendezvények támogatására, sportöltözõk felújítására, eszközök vásárlására, mûemlékek felújítására, feltárására is írunk ki majd pályázatot.
Kétszer ad, ki gyorsan ad - tartja a közmondás. Így vagyunk ezzel mi is. Az adott településeknek, intézményeknek most van szükségük a segítségre. Ha arra várnak, hogy majd
írnak ki uniós pályázatokat, akkor - ismerve
ezeknek a bürokratikus útját - akkor azok a
beruházások 2010-2012 elõtt megvalósulni
sem tudnának.
- A Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
fórumán Ön azt mondta, hogy a megye a
volt laktanya területének hasznosításához
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néhány százmillió forint segítséget tudna
adni.
- Ez így is van. Ennek a támogatásnak is
az lenne az útja, amit már az elõbb felvázoltam. Meggyõzõdésem, hogy az a terület
egy „kincsesbánya”, óriási lehetõségek
vannak benne. De sajnos, azt is ki kell mondani, hogy a Nemzeti Park az elmúlt években nagyon jelentõs károkat okozott a
városnak azzal, hogy hátráltatja a tervek
megvalósítását.
- Hamarosan újra kezdõdik a parlamenti
ülésszak. Milyennek ígérkezik?
- Folytatódni fog a kemény politikai
küzdelem. Bár - véleményem szerint - az
embereket egyre kevésbé érdekli, hogy mit
mond a miniszterelnök, milyen döntések
születnek a Parlamentben, sokkal inkább a
létért való mindennapi harc köti le az idejüket. Míg 2002-ben a gáz ára 39 forint volt
köbméterenként, az idén el fogja érni a 120
forintot. Most már a kormány is elismeri,
hogy az élelmiszerek ára az elmúlt évben
20%-kal nõtt, ugyanakkor a nyugdíjak és a
bérek vásárlóértéke csökkent. Az emberek
kevesebbet keresnek, mint amennyit költeniük szükséges. Nehezedik az élet, és ehhez
még hozzájön az új egészségbiztosítási rendszer kialakítása okozta feszültség is. Sokkal
inkább ezekrõl a be nem váltott ígéretekrõl
lesznek viták, mintsem a törvényekrõl. Az
idegenforgalomnak évek óta ígérnek jelentõs
támogatást, nem kapta meg. Az SZDSZ
választási szlogenje - már 2002 óta - az adócsökkentésrõl szól. Mi lett belõle? Növekvõ
adóteher. 5 éve vannak kormányon, és ez lett
az ígéretbõl. Sajnos, azonban még mindig
vannak olyanok, akik a tények ellenére is azt
hiszik, hogy majd csökkentik az adókat. Nem
fogják. Látva és megélve a kialakult
helyzetet, óhatatlanul is felmerül; hol van az
emberek tûrõképességének határa. Meddig
lehet még visszaélni a helyzettel, meddig
lehet még kockára tenni gyermekeink
jövõjét?
N. Horváth Erzsébet
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A karácsony az öröm, a család ünnepe
- Nincs még egy olyan születésnap, amelyre két évezred után is olyan sokan és
olyan örömteli ünnepélyességgel emlékeznének évrõl évre, mint Jézus születése
- mondta karácsonyt váró köszöntõjében
Sólyom Károly alpolgármester december
21-én a Mindenki Karácsonya városi
ünnepségen.
- Minden korok karácsonyának varázsa az
elsõ karácsony egyszerû tisztaságának fenségességébõl táplálkozik. Ezt a titkot nem
lehet értelemmel megfejteni, csak átérezni
lehet: szülõként, amikor a szeretett gyermekét karjaiban tartja. A karácsony a jövõ
ígérete. Persze mi mindig a jelenben éljük
meg. Karácsony azért a jövõ ígérete, mert
részben a gyermekrõl szól. A jövõt mindig a
gyermek biztosítja számunkra - hangsúlyozta
az ünnepet köszöntõ.
- A legsötétebb és leghosszabb éjszaka is
egyszer véget ér. December 25-e meghozza
számunkra a bizonyosságot, és lelkünk
ujjongó érzésekkel telik meg. A nappalok
hosszabbodni kezdenek, az éjszakák rövidülnek, jeléül annak, hogy a világosság mindig
gyõz a sötétség felett, mutatva az élet
megújulását. De ez is csak akkor lesz teljes,

ha a karácsonyi harangzúgások között
átöleljük szeretteinket, ha letisztult érzéssel
csókoljuk meg szerelmünket, ha megfogjuk
szeretettel gyermekünk kezét, ha õszintén
barátunk szemébe nézünk, szóljunk csak egy
néhány, egyszerû tiszta szót, ha lelkünkben
megszületik az igazi megértés, az õszinte
megbocsátás, ha szemünkben megcsillan az
õszinte, karácsonyozó gyermek tiszta tekintetének örömteli ragyogása.
Nagyné Szeker Éva evangélikus lelkész
egy igaz történet tanulságán keresztül az adás
isteni parancsáról szólva arra kért mindenkit,
hogy ne csak decemberben forduljunk
egymás felé, ne csak karácsonykor gyakoroljuk az adás képességét, hanem a mindennapjainkban is. - Jó dolog adni, mert mi
magunk is kaptunk valamit. Annak a
lehetõségét, hogy így cselekedhetünk.
Szabó Emõke református lelkész a Jézussal
való találkozásnak nemcsak az áldott pillanatát idézte meg, de a hozzá vezetõ út
gyötrelmeirõl is szólt a példázatában.
Csere Sándor kanonok plébános is az
Úrral való találkozás fényes ünnepérõl szólt.
Arról, hogy a szeretet, a békesség teheti csak
igazi ünneppé a karácsonyt.

Bárhová megyek, alig várom, hogy hazajöhessek
Kedves, szívet melengetõ színfoltja volt
a január 11-ei újévköszöntõnek, hogy
Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés
elnöke és Ács János polgármester köszöntötte az e napon 85. születésnapját
ünneplõ dr. Nádori Lászlót, aki Tapolcát
néhány éve választotta lakhelyéül.

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

A Bárdos-iskola tanulói betlehemes játékot adtak elõ

- Ezek azok a tipikus csapdahelyzetek,
amelyek az embert egy városhoz, egy
közösséghez kötik, és lekötelezetté teszik.
Hát, én most nagy csapdába estem, és nem
is akarok innen kikerülni. Most már tapolcai
vagyok - ezekkel a szavakkal köszönte meg
a nemzetközi hírû sportszakember a gratuláló szavakat. Annak, hogy miként lett
tapolcaivá, mi is utána jártunk. Az otthonában beszélgettünk vele.
- Nagyon egyszerû volt döntenem.
Tetszett Tapolca. Inkább az az érdekes, hogy
nem csalódtam, mert megtaláltam azt az
emberi, társadalmi környezetet, amelyben
jól érzem magam. A természeti környezetre
pedig már 40 éve rátaláltam. Budapesten
egy 145 m2-es lakást hagytunk ott, de ebben
a tapolcai 68 m2-ben jobban érzem magam.
Itt nincs Bartók Béla úti zaj, nem zárják le a
hidat. Itt folyamatosan élhetek. Bárhova

megyek, alig várom, hogy hazajöhessek.
- Professzor Úr! Milyennek ítéli meg a
város és a sport kapcsolatát?
- Jók a természeti adottságok, vannak
sporthagyományok, amelyekre építeni lehet
és nem utolsó sorban lehetõségek is a
fejlesztésre. Azonban nem lehet megkerülni
azt, hogy - itt is, mint másutt - a közéletben
szemléletváltásra lenne szükség. Az iskolai
testneveléshez meg kellene teremteni a
legoptimálisabb feltételeket. Tapolca távlati
sportfejlesztési koncepciója az iskolánál
kezdõdik. Ehhez pedig rendelkezésre áll
egy hihetetlenül jól felkészült tanári gárda.
Építeni kell rá. A város 1 %-kal támogatja a
sportot. Többet nem tehet, de a civil szférának ehhez hozzá kellene tennie a maga 1 %át, hogy azok a gyerekek is hozzájuthassanak a sport nyújtotta lehetõségekhez,
akiknek ezt az anyagi helyzete nem teszi
lehetõvé. A társadalom minden gyermekért
felelõs, nemcsak egyes emberek a sajátjukért. A népegészségügy alapja a sport. Ha
a felnövekvõ nemzedék nem kapja meg a
megfelelõ ingereket, a megfelelõ készség
megalapozását, akkor azt már nem lehet
pótolni, helyrehozhatatlan. Sajnos, ez országos jelenség.
- Akiben viszont felébred az igény a
sportolásra, az már holnap kezdje el?
- Nincs holnap. Ezt mindenki felejtse el.
Csak a ma van. Ma kell dönteni arról, hogy
életmódot, életszemléletet váltsunk. Feleségemmel kedvelt sétáló utunk a nemrég átadott, Tapolcát a diszeli városrésszel összekötõ kerékpárút. Örömmel tapasztaltam,
hogy egyre többen vagyunk. Õk már ma
döntöttek.
- Ön számtalan sporttémájú könyv szerzõje. Tapolcán is készült már ilyen?
- Igen. Kettõ is. Az elsõ témája az uniós
csatlakozás és a sport kapcsolatáról szól. A
másik a sportfogalmak értelmezõ szótára,
azaz egy lexikon. A harmadik könyvem
vázlata most került fel az Internetre. A gyermek- és ifjúsági sport edzéselméletérõl szól.
Ehhez várom a testnevelõk észrevételeit.
Írtam már edzéselméleti tankönyvet, de az
inkább az élsportolókra vonatkozik. Most
azoknak a kollégáknak a munkájához
szeretnék tudományos hátteret adni, akik a
gyermekekkel, az ifjúsággal foglalkoznak.

A sikeres vállalkozás egyszerû titkai
TOP100 címmel a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, az APEH
Közép-dunántúli Regionális igazgatósága
és Veszprém megye napilapja, a Napló egy
olyan kiadványt jelentetett meg, amelyben
a megye 100 legsikeresebb vállalkozását,
vállalatát mutatja be. A tapolcai székhelyû
Sz-L Bau Építõipari és Kereskedelmi Kft. a
2,2 milliárd nettó árbevételével a lista 59.
helyén áll. Szencz Lajost, a Kft. tulajdonosát a siker titkairól kérdeztük.
- Amikor az 1989-es-90-es években a pécsi
Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolára kerültem,
akkor zajlott a sokak által rendszerváltozásnak mondott idõszak, egy új korszellem kezdett kialakulni. Miután megszereztem az építészmérnök-mérnöktanár diplomámat, egy évre kimentem az Amerikai Egyesült Államokba
dolgozni. Majd miután hazajöttem, kamatoztatni kezdtem az ottani tapasztalatokat.
- Mit tapasztalt ott, és mit sikerült belõle
megvalósítani?
- Amerikában egészen mások a viszonyok.
A legnagyobb szellemi különbség az élethez
való hozzáállásban van. Õk abban a
helyzetben akarnak boldogok lenni, ami
körülveszi õket. A mai kor pesszimista hangulatát igyekeznek maguktól távol tartani. Az
pedig köztudott, ha valaki pozitívan áll a dolgokhoz, az sokkal inkább nevezhetõ sikeresnek, mint az, akit a bizonyítás, a megfelelés
kényszere hajt. Ezt a szemléletet igyekszem
megvalósítani az 1997-ben alapított cégemen
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belül is. Abból indulok ki, hogy mindannyian
a legjobbat kívánjuk nyújtani, a legjobb
minõséget akarjuk létrehozni, és ezt a hosszú
távú terveinken keresztül kamatoztatni is
tudjuk. Az építtetõk szeretnek velünk dolgoztatni, kevés a garanciális probléma, egyre több
a megrendelõ.
- Ilyen egyszerû lenne? Csak türelmesnek
és pozitív gondolkodásúnak kellene lennünk?
Az itt és most rövidtávú tervei helyett a hosszú
távú gondolkodás a megoldás?
- Mi ebben bízunk, ez a sikerünk egyik
„titka”. A cégen belül a rövidtávú döntéseket
már nem is én hozom, csak a hosszú távúakat,
és azok kimunkálását az a csoport végzi,
amely mögöttem dolgozik. Az igazgatóktól
minimum 1 éves elõre gondolkodást várok el.
Most, a napokban rakják le a 2008-as év
stratégiáját, amelyben teljesen pontosan, minden egyes szegmensre vonatkozóan meg kell
határozniuk a feladatokat, hogy mit szeretnének elérni. A sarokpontokat természetesen
én adom meg. Szoktam mondani, hogy a sikeres és a sikertelen ember között az a különbség, hogy a sikertelen soha nem csalódik, a
sikeres pedig folyamatosan, még pedig 80%ban. Ugyanis mindenre „rápróbál”, mindenre
rámozdul. Ha rövidtávon terveznék, akkor azt
mondanám, hogy egy nap tíz ügyben próbáltam valamit tenni, de - sajnos - nyolcban nem
értem el eredményt. Holott már az elején
tudtam, hogy elvileg nem is volt sok esélyem
rá. Ha így gondolkoznék, akkor boldogtalan

ember lennék. De amikor tíz ügybõl kettõ
beérik, és lesz belõle valami, annak mindig
tudok örülni.
- Helyileg hol van az Sz-L Bau Kft. telephelye és hány dolgozója van?
- A telephelyünk a Gyulakeszi úton van. Öt
évvel ezelõtt kezdtük építeni, ma már - bátran
mondhatom - a környék jeles színfoltja.
Sikerült mindent úgy kialakítani ott, ahogy
szerettük volna. Természetesen vannak fejlesztési terveink erre vonatkozóan is, de errõl
csak akkor szeretnék beszélni, ha a 2008-as év
stratégiája elkészült. A cégben jelenleg mintegy
60 fõ dolgozik, de ezen kívül - a kapcsolt vállalkozásokon keresztül - több mint 100
embernek adunk munkát.
- Melyek azok a megbízások, amelyekre a
legbüszkébb? Melyek férnek be a Top 5-be?
- Sok ilyen van. Van olyan, amely szakmailag jelentett óriási kihívást, ezért van
bent a „Top 5-ben”. Ilyen volt a tapolcai
protestáns templom tornyának a cseréje. Az
út, az óvoda közelsége, az erõs szél mindmind próbára tett bennünket, de sikerült
megoldanunk a feladatot. Nagyságrendben
nem sok olyan cég van, amelyik 5 csillagos,
mûemlékvédelem alatt lévõ, másfél, kétmilliárd forint értékben szállodát épített. Mi
megtettük. Az említett munkáink szerves
részét képezik a referenciánknak.
- Jövõre vonatkozó tervek?
- Minden évben készítünk statisztikát, és
annak alapján határozzuk meg a jövõ évi
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feladatokat. A statisztikák azt mutatják, hogy
az önkormányzati árbevételünk, amely 1617%, nem tud növekedni, de a mezõgazdasági és az ipari létesítmények építésébõl származó bevételünk - 50-60% - sem növelhetõ,
hiszen a piacon nincs több lehetõség, így a
magánerõs beruházás irányába szeretne a cég
fejlõdni. Ez eddig az árbevételünk 9%-át,
azaz 200 millió forintot tett ki. Míg 2006-ban
2,2 milliárd forint volt a nettó árbevételünk, és
ezzel kerültünk az 59. helyre, addig 2007-re
ezt már „meg tudtuk fejelni”, és állíthatom,
hogy a 2008-as év még jobb lesz.
- Tehát jól döntött akkor, amikor
Amerikából hazajött?
- Igen, jól döntöttem. A döntésem egyik oka
az volt, hogy nálunk nagyon erõs a családi
kötõdés, és ez nagyon komoly erõforrást jelent
mindannyiunknak. De azt is el kell mondanom, hogy így, „vidéki” cégként, a hasonló
árbevételû cégek között nagyon nehéz fennmaradni. Tapolca és környéke mikrokörnyezet
nemcsak a lehetõségek, de az erõforrás tekintetében is. De - hála Istennek - ezt át tudjuk
hidalni. Nagyon messzirõl is sikerül elhoznunk munkákat. Hívtak már vissza Amerikába, sõt voltam is kint a volt munkatársaimnál,
a fõnökömnél néhány évvel ezelõtt. De az az
út is csak azt erõsítette meg bennem, hogy jól
döntöttem. Bár Amerika - szokták mondani - a
lehetõségek hazája, én mégis itthon találtam
meg a számításomat.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

KRÓNIKA

Új feladatok, új kihívások
Február 1-jétõl a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ és a tapolca-diszeli
Csobánc Kultúrház a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-hez tartozik. Arról, hogy ez milyen feladatokkal
jár, Rédli Károlyt, a Kft. ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük.
- A város vezetése - újragondolva az
elõzõ döntését - a Kft-hez csatolta a
mûvelõdési központot és a kultúrházat. A
döntés hátterében az a meggondolás áll,
hogy - bár a fenti intézmények jelentõs
közmûvelõdési feladatot látnak el -, de elsõsorban a Tamási Áron Mûvelõdési Központ
profiljában a rendezvényszervezés a fõ, és
ezért sokkal inkább csatolható egy gazdasági társasághoz, mint a speciális kulturális
feladatokat ellátó könyvtárhoz, múzeumhoz. A döntést csak megerõsítette az a
tény, hogy a Kft. 100%-os önkormányzati
tulajdonú, így ránk a végrehajtás feladata
hárult. Nagyon fontos, hogy az alkalmazottak a korábbi közalkalmazotti státusból
munkavállalókká válnak. Már a testületi
ülésen is megfogalmazódott az elvárás,
amelyet mi magunk is célként tûztünk ki: az
erõforrások jobb kihasználása mellett a
lakosság maximális kiszolgálása a
közmûvelõdés terén.
- Átjárhatók lesznek-e a munkahelyek?
Gondolok itt arra, hogy egy-egy nagyszabású, emberigényes rendezvényen akár a
társintézmény dolgozói is teljesítenek szolgálatot?
- Hosszabb távon erre mindenképpen fel

kell készülnünk. Társaságunknál ez eddig is
így volt. Össze kell fognunk, hiszen eredményességet várnak el tõlünk, a belsõ, technikai megoldás pedig a mi feladatunk. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az intézmény vezetõje, munkatársai eddig is jól látták el a feladatukat. A tudásukra, tapasztalatukra ezután is szükség lesz.
- Változik-e a létszám az elkövetkezendõ
idõszakban?
- Korai még errõl nyilatkozni. Egy biztos:
feladataink növekedni fognak, ugyanis a
terveink között több rendezvény is szerepel.
Ha szükségessé válik, akkor egyfajta
racionalizálás is elképzelhetõ lesz, de ez
egyelõre még nincs napirenden, nem
aktuális.
- Milyen tervek, elképzelések megvalósulása várható 2008-ban?
- A Kft. közmûvelõdési koncepciójának
megalkotásakor különös gondot szeretnénk
fordítani Tapolca szellemi értékeinek felkutatására, aktivizálására. Szeretnénk, ha mindenki a maga területérõl - legyen az akár az
irodalom, akár a képzõmûvészet, a zene, a
népmûvészet vagy egyéb - bekapcsolódna a
kulturális vérkeringésbe, és ezzel is
gazdagítaná városunkat. A végrehajtásban a
döntõ feladat közmûvelõdési szakembereinkre hárul. Kevés olyan település van,
amelynek ilyen jó felszereltségû kulturális
intézményei vannak. Ezek méltó keretet
tudnak adni ahhoz, hogy Tapolca a térség
kulturális, szellemi központja is lehessen.
N. Horváth Erzsébet

Az orgona értõ mûvésze
December 23-án este már ünnepváró
hangulatban fogadta a protestáns templom koncertközönsége dr. Ruppert
István orgonamûvészt és Balogh Eszter
énekest.
Tapolca mûvészvendégei külföldön is
nagy sikerrel szerepelnek. Ruppert István
Japánban-Brazíliában-USA-ban; Balogh
Eszter Ausztriában-Németországban; a
gyõri bencés templom szólistája.
Az orgona értõ mûvészét, Ruppert
Istvánt nem elõször köszönthettük Tapolcán. Játéka nemcsak gyönyörûségszerzõ,
hanem missziót is teljesít. Ez alkalommal
is a templom javára ajánlották fel a
begyûlt adományokat.
Balogh Eszter énekcsokrában fõleg magyar népénekek hangzottak el: Aranyszár-

Évfordulók
1572. január 03.
436 éve
Miksa király Bécsben kelt oklevelével szükségesnek
látta, hogy a pusztuló várost újra benépesítse, ezért
minden Tapolcára visszatérni óhajtó lakosnak
három évi adómentességet ad, ha házát kész újra
felépíteni.
1917. január 08.
91 éve
Üzembehelyezték a tapolcai felújított és kibõvített
villanytelepet.
1897. január 24.
111 éve
„Bacsányi hamvainak hazahozatala tárgyában elsõsorban is a társadalomhoz apellálunk, és ezért kérjük
a vezérszerepre hivatottakat, hogy vegyék e
kegyeletes hazafias ügyet kezeikbe.” - írja a Tapolcza
és Vidéke.
1867. január 26.
141 éve
Tanácsülésen határozták el a „Járási Ápolda és
Kórház” létesítését. Elõször a tapolcai magtár átalakításával remélték a célt elérni.
1907. január 29.
101 éve
Megalakult a Tapolcavidéki Gazdakör. Titkára:
Szigethy Ödön
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

nyú angyal… Betlehem, Betlehem… Ki
ma született…, de az ismert-kedvelt délamerikai is: „Kicsi gyermek látni
jertek…”
Klasszikus és modern szerzõk karácsonyi énekfeldolgozásait az orgona teljes
zengésû, igényes kísérete mellett énekelte
az áhitatos-összeszedett Balogh Eszter; hangjában ötvözõdött a finom tisztaság és erõ.
Hatásos záradékként a két mûvész
éneke szárnyalt, ünnepelt, hódolt. A
kimûvelt énekhang a legszebb, legszemélyesebb hangszer. G. Dr. Takáts Gizella

Házasságot
kötöttek:
Bíró Tamás és Hegedüs Mónika
Kórodi Tamás és Balogh Viola
Lakossy Zoltán és Hainócz Gabriella Krisztina
Oláh Gergely Ottó és Kovács Valéria
Zsoldos Vince és Farkas Piroska
Gratulálunk!

Búcsú dr. Fazekas Jánostól
(1945. szeptember 14. Nemestördemic - 2007. december 29.)
Dr. Fazekas János, Tapolca Város díszpolgára, a
Bakonyi Bauxitbánya Kft. nyugalmazott vezérigazgatója életének 63. évében - türelmesen viselt,
hosszan tartó betegség után - örökre megpihent.
„Az esti távolban fel-felvillan a kohó fényjátéka, még
a Varga-hegyen is átcsordul Diósgyõr fojtó füstje, és az
Egyetemvárost takaró novemberi köddel vegyülve
kellemetlen, lomha elegyet alkot. Az Eper utcában alig
lézeng egy- két köpenyes alak, zh-idõszak van. Az új
menza rossz akusztikájú csarnokában mégis nagy az
élet: a hosszú asztalsoroknál vidám társaság, firmák és
veteránok, meg egy-két mitugrász balek valétálók szalagavatását ünnepli. A szakestély elnöke a Valéta-elnök:
Fazekas János, alias Vanek B. Eduárd ajkáról zeng a
selmeci dal: „Fiúk, ha majd remeg kezemben e dús
nedûvel telt pohár, / S a vén kaszás ágyam fejénél már
végórámra vár, / Ne féljetek, elrendelém már rég a tort,
mit értem tartsatok,/ S ha elmennék is én közületek,/ Fiúk
vígadjatok, ne sírjatok!”
39 éve ennek. Ezalatt eltelt életének nagyobbik, munkával teli szakasza, melynek pályája nagyívû, és minden tragikuma ellenére teljes.
Rokonszenves egyéniség volt, akiben a szinte gyermeki naivság és bûntelenség a megfontoltan döntõ felsõ-szintû vezetõ tapasztalatával, a mindenkori jókedv és pozitív gondolkodás a spekuláló kivárással, az emberek tisztelete, szeretete a határozott, esetenként
végleges elítéléssel párosult. Sokan talán tanácstalanságnak tekintették azt, hogy szakmai
kérdésekben mindig a kollégákat megkérdezve döntött. Gyûlölte a handabandázást, ám
szeretett és tudott is mulatni. Némi ital után senki nem tudott annyi nótát elhúzatni a cigánynyal, mint õ, senki nem tudott annyi anekdótát, viccet mesélni, mint õ. És bizony az is elõelõfordult még hajdanán, hogy koranyári hajnalon az átmulatott éjszaka után a Nagyköz
utcában a cinkékkel kellett csicseregni…
Szerette az embereket, és azok is kedvelték õt. Népszerû vezetõ volt. Hihetetlenül jó
memóriával, név szerint emlékezett szinte valamennyi dolgozóra, akivel valaha is beszélt,
és nagyon sokaknak a családi körülményeivel, nehézségeivel is tisztában volt. Amikor és
amíg tudott, mindig segített, és javarészt az õ szociális érzékenységének volt köszönhetõ,
hogy a létszám-leépítések során a több éve ott dolgozók közül senki nem került az utcára…
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek már diákkorában tagja volt.
Fontosnak tartotta az egyesületet. Felismerte, hogy ott, különösen a ‘70-es és a ‘80-as években minden olyan szakmai vita lefolyhatott, amely máshol valamilyen okból nem.
Felismerte azt is, hogy a selmeci hagyományok egyetlen autentikus éltetõje az egyesület.
Felelõs példával járt elõ az egyesület támogatásában, nem elkerülve a néha fondorlatos
pénzügyi megoldásokat sem… Egy cikluson át volt a Bányászati Szakosztály elnöke, ezt
követõen az OMBKE elnöke lett, és haláláig a Választmány tagja.
Családja nagyon fontos volt számára. Bár szerette a nagy társaságot, de igazgatóként
gyorsan felrúgta a korábbi ostoba helyi szokásokat, és fennen hirdette, hogy a szervezett
kimaradásokon nem kötelezõ részt venni, ha annak a család valamilyen kárát látná…
Teljes élet? Számunkra talán annak tûnik… Számára bizonyára nem az volt. Tudta, hogy
nagyon beteg, és a hosszú betegség meg is gyûrte nagyon, de sok mindent akart még…
Októberben beszélgetve mondta, hogy bizony, jó lenne még egyszer húszévesen dombítani
egyet, de azért minden kornak megvan a szépsége, itt van a kicsi Dávid unokája, milyen
nagyszerû kis kölyök, meg hogy jön a tesója is. Õt talán jobban várta, mint a tulajdon édesanyja.
Vele már nem találkozhatott. Mert ilyen ez a mi világunk; szomorúan temetünk, és
örvendünk a születésnek.
Most itt állok a sírodnál, Jancsi, és arra gondolok megint, hogy milyen nagyszerû volt
Veled dolgozni, alkalmanként haragudni is Rád, benne lenni egy csapatban, aminek Te voltál
a kapitánya, és amelyik rengeteget gyõzött, és csak keveset veszített a végén, azt is csak
azért, mert nem volt jó a pálya. Együtt dolgozni, örülni, önfeledten szórakozni… jó volt mindez, ám most már a múlté.
A szakestélyeken, amikor oly sokszor elnökké választottunk, Cantusként sokszor énekeltem Neked a selmeci dalt az Elnökhöz… Te sem, én sem gondoltunk arra sosem, hogy tartalmán elmerengjünk: S ha majd Rád hant borul, / mi hû utódodul/ véssük sírkövedre fel:/
Mit itt borít a rög:/ Barátság szent, s örök.
Úgy legyen!
Barátaid, kedves munkatársaid, tisztelõid és mindazok nevében, akik itt, vagy halálhíred
hallatán egy könnycseppet is eldörgöltek a szemük sarkában, kívánok Utolsó Jószerencsét!
Isten nyugosztaljon, s nyugodjál békében!”
Dr. Pataki Attila
/A fenti búcsúztató a badacsonytördemici új temetõben, a végsõ búcsún hangzott el./

RENDÕRSÉGI HÍREK
- Közúti baleset gondatlan okozása vétsége
miatt eljárás indult egy tapolcai lakos ellen,
aki a Pacsirta utcában az általa vezetett
személygépkocsijával nem tartott kellõ
oldaltávolságot, és a gépkocsi jobb oldali
tükrével elsodorta a vele azonos irányba
gyalogosan közlekedõ személyt, aki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
- Eljárás indult lopás bûntett kísérlete miatt
ismeretlen ellen, aki a Berzsenyi utcában
lévõ italbolt ajtaját befeszítette, de az
épületbõl nem tulajdonított el semmit. A
bûncselekménnyel okozott rongálási kár:
15.000 Ft.

Ökumenikus hét
Január 21-én kezdõdött az ökumenikus hét. A protestáns templomban Csere Sándor kanonok
hirdetett igét; 22-én Korzenszki Richárd tihanyi perjel; 24-én a római katolikus templomban
Nagyné Szeker Éva evangélikus tiszteletes asszony. A keresztények egységéért hangzottak el
a beszédek és imák, az általános erkölcsi-emberi értékekért.
Dr. G.T.G.

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Egerváry László és Vincze Barbara
Rinkó Csaba és Bertalan Zsuzsanna
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gyermekük: Zsombor László
gyermekük: Eszter
Gratulálunk!
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Összefogással a közbiztonságért
A tapolcai polgárõrség korelnökével,
Horváth József nyugállományú rendõr
alezredessel beszélgettünk.
- Amint tudomást szereztem a polgárõrség létrejöttérõl, önként jelentkeztem.
Örülök annak, hogy Ács János polgármestert is a tagok között említhetem.
Közel 26 évi rendõri szolgálatot követõen
nyugalmazott rendõr fõtanárként a Csopaki
Rendõr Szakközépiskolából kerültem
Tapolcára. Véleményem szerint nincs olyan
ország, ahol a tisztességes lakosságból ne
verbuválódhatna össze egy olyan közösség,
amely ne segíthetné az adott ország
rendõrségének munkáját. Fõ feladatunknak
a bûncselekmények megelõzését, a környezetünkre közvetlenül ható negatív jelenségek távoltartását, megszüntetését, vagy
visszaszorítását tartjuk.
Hogy mi motiválja ezt a mozgalmat? Az
önkéntesség, a törvényesség, az emberi

jogok messzemenõ tiszteletben tartása, a
bizalomra épülõ felelõsség-vállalás,
valamint a politika-mentesség. Fontosnak
tartom hangsúlyozni a gyermek- és
ifjúságvédelemben betöltött megelõzõ
szerepét, illetve hatását a kábítószer
fogyasztásának visszaszorításában. Úgy
gondolom, társadalmi összefogás nélkül
nem lehet sikeresen fellépni az egyre
növekvõ bûncselekmények, fõként a
vagyon elleni bûncselekmények ellen. Az
elkövetõk köre itt él közöttünk.
Indokolt és szükséges, hogy Tapolcán
állampolgári jogokkal bíró polgárõrség
mûködjön, a helyi bûnözés felszámolása
érdekében. A bûncselekményeket csak
együttes erõvel tudjuk megelõzni,
megakadályozni. Nem szabad közömbössé válnunk, oda kell egymásra figyelnünk. Összefogás nélkül nem lesz közbiztonság.
Major Tünde

Szép hagyomány a hûségért
Szép és nemes hagyomány, hogy a Tapolcai Területi Ipartestület évzáró elnökségi
ülésén minden évben ezüstgyûrût és díszoklevelet adományoznak azoknak, akik
vállalkozóként, iparosként már 25 évet töltöttek el a szakmájuk területén.
2007-ben Bogdán Lajos kõmûvesmester (Tapolca), Czapári György vállalkozó
(Sümeg), Kekk Sándor árufuvarozó (Tapolca), Marton György kõmûvesmester
(Sümeg) és Szita József lakatosmester (Balatonederics) vehette át az elismerést jelentõ kitüntetést Bándi Andrástól, az Ipartestület elnökétõl.

Mindnyájunk hõsi halottai
Lobog az emlékezés lángja; keresztbe
fektetett kard fölött katonai sisak. Csak
jelkép; - lehetett volna egy Dont
megjárt magyar honvédé? Január 13án a II. Világháborús Katonai Emlékparkban emlékeztek a Don mellett harcoló és hõsi halált halt magyar honvédekre. A bevezetõ vers egy szemtanú
alkotása. „…nyugodjatok… ti Don
menti holtak…”
Horváth Gábor, a Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke beszédében megidézte a
II. világháború, a keleti front szörnyû
szenvedéseit, áldozatait, a háborúba sodort
százezreket. Pusztultak a „hivatalos” ellenségtõl, a „szövetséges” gyalázatos önzésétõl, az orosz tél kegyetlenségétõl, az
elõkészítés/szervezés hibáitól, a fölszerelés
hiányosságaitól.
- Egy kis nép eleve kilátástalan
küzdelme volt az aránytalan elõnyû ellenséggel szemben.
Tapolca önkormányzata, az MSZP
képviselõi, a környék katonai hagyományõrzõ csoportjai koszorúztak, miköz-

ben az ismert II. világháborús dal fájdalmas dallama szállt a szomorú valóságról:
„Harcok mezején… ott halok meg én…
síromra nem borul senki…”
Az emlékezés után a Római Katolikus
Templomban szentmisét mutatott be Csere
Sándor kanonok a doni áldozatokért.
„Requiem egy hadseregért…”
Január 14-én folytatódott a megemlékezés a Városi Könyvtárban - Óvári
Gábor hadtörténész alezredes elõadásával:
„A Magyar Királyi Honvédség Donnál”
címmel. A vetített képekkel illusztrált
elõadás foglalkozott a frontra küldött magyar hadsereggel, a doni áttörés részleteivel, a visszavonulással, a rettentõ szenvedéssel, veszteségekkel. Bemutatta „Emlékek a hadak útja mentén” címû dokumentum-könyv II. kötetét. (Az elsõ kötet
2006-ban, a második 2007-ben jelent meg.)
A magyar történelem legnagyobb katonai vesztesége a doni áttörésnél esett: 125
ezer halott! - és a rengeteg hadifogoly!
Kegyelettel emlékezzünk rájuk!
G. Dr. Takáts Gizella

Nincs nagyobb erõ, mint a szeretet
Az Életértékek Alapítvány jótékonysági
bálja egy kis csodával kezdõdött. Vitus
Kata Wass Albert meséjével „varázsolta”
el a jelenlévõk lelkét, mert olyan szépen,
olyan tisztán zengett a kislány elõadásában az örök érvényû üzenet szeretni kell -, hogy erre ritkán adódik
példa.
Ács Jánosné, az alapítvány kurátora a
köszönet hangján szólt az adakozás
örömérõl, belsõ szükségletérõl.
„Hová megyünk, honnan jövünk, csillagmilliók körülöttünk … / Vagyunk talán: gondolat a mindenségben, szolgálat az Õ
nevében, kis eszköz Nagy Úr kezében.”
Kedves Vendégeink!
Az Életértékek Alapítvány Kuratóriumának nevében nagy szeretettel köszöntöm
Önöket! Jótékonysági bálunkat 5. alkalommal rendezzük meg, bevételébõl tapolcai
rászoruló gyerekeket támogatunk. Alapítványunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy
gyermekeket, családokat és szervezeteket
támogasson a történelmi Magyarország
területén. A cél érdekében rendezvényeket,
elõadásokat szervezünk.
2007-ben 110.000.- forinttal egy tolókocsis fiatalember rehabilitációját támogattuk.
Karácsony elõtt 440.000.- forinttal tapolcai
családok ünnepét igyekeztünk szebbé tenni.
Olyan áldott családokét, akik gyermekeket
nevelnek nehéz körülmények között, de
nagy szeretettel. Ebben az esztendõben már
lehetõségünk lesz arra, hogy adónk 1%-ával
támogassuk ezt az alapítványt. Kérjük,
figyeljék hirdetéseinket, amiben adószámunk olvasható lesz.
Drága Barátaink!
Szigorú iskolában ül az egész emberiség,
ahol a fõ tantárgy a szeretet. Mert a szeretet
elsõ törvénye így szól: a szeretetet adni kell,

csak akkor kaphatunk. S minél többet adsz,
annál több lesz neked, magadnak. Igen,
adni kell önzetlenül, odaadni. Munkát, erõt,
pénzt és kenyeret. Könnyet, mosolyt, símogatást. Melegséget, élõ hitet. Odaadni a
nincstelennek, a náladnál szegényebbnek.
Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni.
Mert nincsen nagyobb hatalom, és nincsen
nagyobb erõ, mint a szeretet, mert a szeretet
Isten.
Böjte Csabától hallottam: „Isten nem
áldozatot kér tõlünk, hanem szeretetet, ami
minket nem megaláz, szegényebbé tesz,
hanem felemel, megszentel és gazdaggá
tesz.”
Végezetül engedjék meg, hogy
köszönetet mondjak minden jó szándékú
embernek, aki bármilyen módon támogatta
célzatunkat, és bálunkat önzetlenül segítette. Jókai Anna szavaival szeretnék jó
szórakozást kívánni mindenkinek: „Az
Isten sír miattunk - s mi még nem értünk fel
odáig, hogy letöröljük a könnyeit, de
legalább ágaskodjunk. Összekapaszkodva:
támolygók - de támogatók. Szûkölködõk - de
mégis szétosztók. Igen, ilyen közösséget áhítok.” Köszönöm, hogy szólhattam,
köszönöm, hogy meghallgattak.
A köszöntõ szavak után a vidámságé, a
szórakozásé lett a fõszerep. A Tapolcai
Musical Színpad fiatal énekesei, valamint
Lovas Kinga nótaénekes méltán arattak
nagy sikert.
A bálon jelentették be, hogy Szencz Lajos,
az Sz-L Bau Építõipari és Szolgáltató Kft.
tulajdonosa felajánlotta, hogy 30 szegénysorsú kisgyermeknek a következõ tanévben
megveszi a tanszerét. A Hotel Carbona pedig
szintén 30 tapolcai gyermeket lát majd
vendégül egy felejthetetlen, fürdõzéssel egybekötött színes programra.
NHE

A sporthagyományokra építve
2008 szeptemberétõl, azaz a következõ
tanévtõl sportosztály indítását tervezi a
Batsányi János Gimnázium.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és
a Nemzeti Sporthivatal támogatásával induló osztály tanulói - a tervek szerint - heti 6
tanítási órában és 10 óra délutáni edzés
keretin belül fejleszthetik majd tudásukat. A
választható sportágak között a vívás, kéziés röplabda, valamint a labdarúgás szerepel.
A sportosztályba jelentkezõknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük. (A vizsga anyaga az iskola honlapjáról letölthetõ.)

A gimnázium az elmúlt években, évtizedekben már „nevelt” nemzetközi hírû versenyzõket. Itt végezte középiskolai tanulmányait Mádl Ildikó a kétszeres olimpiai bajnok sakkozó, Gránitz Éva cselgáncsozó,
Szalay Gyöngyi olimpikon, világbajnok, aki
ma már az intézmény testnevelõ tanára, de
innen indult el Rédli András, az Universiade
2007-es párbajtõr világbajnoka is.
Az intézmény célul tûzte ki, hogy e
kiváló teljesítményt nyújtó sportolók erõnléti és mentális felkészítését is elõtérbe
helyezi.

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Major

A hónap kérdése:
Ön mit vár a 2008-as esztendõtõl?
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Decsi Krisztina

Eizler Csaba

Heindl Fédra

Továbbra is szeretnék pozitívan és
örömmel tekinteni a jövõbe.
Az elmúlt évekkel ellentétben
mindenképpen igyekszem több
idõt fordítani a szeretteimre, és
megbecsülni minden pillanatot,
amit velük tölthetek, mert úgy
érzem, ezek megismételhetetlenek.

Az idei esztendõ különösen fontos a
számomra. Szeretném, ha mind az iskolai, mind a zenei tanulmányaimban
elõbbre juthatnék. Bár az érettségi
vizsgámra két év múlva kerül sor, a
legtöbb idõmet már most is a felkészülésnek szentelem, hogy sikeresen
vizsgázhassam. Optimistán és nagy
reményekkel telve várom az évet.

Egy édesanya legfõbb vágya a családja egészsége. Ebben az évben is
szeretném biztosítani gyermekeimnek
a jó minõségû élelmiszereket elérhetõ
áron. Szeretnék egy közös családi
nyaralást. Jó volna, ha több becsületes
emberrel találkozhatnék, és örülnék,
ha egy kicsivel több szerencse érne
bennünket.
MT
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A névadó ünnepén
A kerek évfordulók mindig elgondolkodtatják, ünneplésre késztetik az
embert. Különösen így van ez akkor, ha
a magyar irodalom olyan kimagasló
személyiségérõl van szó, mint Wass
Albert.
Január 20-án délután a Wass Albert
Könyvtár, Múzeum és Közmûvelõdési
Központ a névadó író születésének 100.,
halálának 10. évfordulójának alkalmából
emlékestet szervezett. Az est házigazdája
Németh István Péter költõ nagy tisztelettel elevenítette fel Wass Albert emlékét, és
mutatta be az elõadókat a nagyszámú
közönségnek. Lõwey Lilla irodalmi
szerkesztõ, Soós Andrea elõadómûvész és
Várady Péter Pál fotómûvész triászának
elõadása élmény volt a résztvevõknek.
Lõwey Lilla a Baumgartner-díjas író
életének mozzanatait elevenítette fel gyermekkorától haláláig. Wass Albertet a
hivatalos közvélemény kivonta az irodalmi köztudatból. A '90-es évek elejétõl

Csepp!
Karácsonyi ajándék
2007. december 20.
A színpad szélén még gyertyafény nélkül áll a nagy karácsonyfa. A nézõtéren
zsibong a sok ünneplõ, fehéringes-blúzos gyereksereg. Kicsi óvodáskortól a
subtiniig terjed boldog éveik száma.
Majd egy felnõtt keze nyomán a fa
csipetnyi izzói felgyúlnak, és ünnepi
fénybe öltözik minden. Ez égi jelre
mérséklõdik a csevely.
Ebben az izgatott ünnepvárási zajban
megjelenik egy apró, magyarosan öltözött
baba a fa alatt. Pillanatokig álldogál, nézi
a tömeget. Ki ez a kicsike? Angyalka,
vagy megelevenedett mézeskalács figura?
Ugyan mit keres a nagy fa alatt, szinte
marionett csöppség? Egyszerre megmozdul. Felnéz a mennyezetre, láthatóan
teliszívja magát levegõvel, és ezzel
belevág a nagy feladatba. Kedves, csipogó
hangján szavalni kezd. Álmélkodok!
József Attila szépséges karácsonyi költeményét mondja. A költemény szavai
tiszta harmatcseppként szállnak alá, ránk,
akiket e csoda megigéz. Néma csendben
hallgat a nézõtér.
A csipet lányka - Vitus Kata - nemcsak
hibátlanul szaval, hanem szavaival jellemez. Az üdvözlõk beszédének falusias,
betlehemes intonációját ízesen adja viszsza. Majd még kedvesebb Mária tartózkodóan szemérmes elköszönése.
E csepp csodával kezdõdött számomra
az ünnepi hangverseny. Most a többi volt
a ráadás. A kislány a zeneiskola óvodása.
Aztán tovább álmélkodok, amikor több
tucat hasonló csöppség a befejezéskor
együtt énekel a nagyokkal, akiknek
kezében ott a kottás szöveg. Csak a csöppségek énekelik a karácsonyi énekeket
kívülrõl. Az õ csepp szívükben bõven van
hely ezen énekeknek, amelyeket várhatóan még évtizedekig fognak énekelni.
Egyszer saját csöppségeiknek is.
Dr. Sáry Gyula

doz. A versekben felcsendült a küzdelem,
az olthatatlan igazságszeretet, a honvágy,
a reménytelenség csüggedt és a reménység bizakodó hangja. A mesterien szerkesztett, csodás szókincsû mûvek az erdélyi tájat nagy hangulati erõvel jelenítették
meg. Mindezt Váradi Péter Pál fotóinak
vetítése az elõadás alatt még erõteljesebbé
tették.
A költõ-író haláláig nem felejtette el
floridai otthonában sem szülõhazája,
Erdély meghitt, számára örömöt és szabadságot jelentõ hegyvidékét. Hogy menynyire él még ma is, bizonyítsák az õ szavai:

azonban ismét olvashatjuk mûveit
Magyarországon.
Soós Andrea az erdélyi költõt verseivel
idézte meg: hitvallását, üzenetét, amely a
ma emberének is örök mondanivalót hor-

„Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égbõl
Isten szekerén a mese!”
Vigh V. Odett

Ha Tapolca Isten kalapja...
Ez alkalommal a zenekar kettõs feladatot
látott el, harcolt az országos minõsítés egy
magasabb fokáért, és Tapolcának magasrendû zenei élményt adott. Valahogy
szerencsés csillagzat alatt aznap este minden összejött. Lássuk csak sorban.
Ács János polgármester úr emelkedett szavakkal üdvözölte e rendezvény résztvevõit,
amihez a zsûri elnöke már inkább csak az
eredményt fûzte hozzá. Kedvesen okos konferanszié a bekonferálásnál többet adott a
mûvekrõl. A zenekar és vezetõje, Péni Béla
igazgató-karnaggyal az élén remekül muzsikált. A közönség, rendkívül kulturáltan
viselkedett. Igen, ott tartunk, hogy amikor
számítógépem memóriáját megvallattam, e
kitûnõ együttes múlt mûsorainak elemzésén
kitûnt, bizony a mûvészi mércét évrõl-évre
magasabbra állították. Ez magyarázza a
mostani elsöprõ sikerüket. Ehhez csak gratulálni lehet. De lássuk a zenét!
Az elsõ rész koncert mûveinek elõadásán
már lemérhetõ volt, hogy az elõadás darabjait
pontosan kidolgozták. A hangzás, a szólamok
belépései, tempó, a dinamika és ritmus, a mû
stílusának alapos ismeretére épült. A Julius
Fucik Kinizsi-indulója, de párdarabjai is a

Firenzei és Gladiátor-indulók az osztrák-magyar-cseh personálúnió svejki hangulatú,
pezsgõ életû katonazenekarainak köszönhetõk. Úgy, ahogy onnan sok remekmû és
mûvész is eredeztethetõ. Fricsai, Lehár,
Suppé jut hirtelen eszembe. A Nabucco dallama, átirata is, ma annyira kedvelt, hogy azonnal a szívbe talál. Az orosz ízû, orosz lélek
utáni nosztalgia mû, az érzelmes szláv Muszorgszkij reminiszcenciákkal, méltán sikerszám. Hiszen ideológiailag nem, de zeneileg nagyhatalom az orosz föld. Hidas mû, bár
elõadásilag kemény képzettséget feltételez
elõadóitól, programmatikussága nekem nem
mindennapi kenyerem.
A szórakoztató operett és filmzenék bár
ugyanakkora képzettséget követelnek, mint
bármely klasszikus mû, végeredményben
háttérzenék, mert a látvány az elsõdleges. A
Vilia-dal elbûvölõ dallama nekem többet
jelentett nagy apparátust megmozgató többi
számnál. Mert dallam a lélek, kompozíció a
képzettség hangja.
A szólamvezetõ zenészek teljesítménye
minden igényt kielégített. Végül engedjenek
meg egy szójátékot: ha Tapolca Isten kalapja,
zeneiskolánk a bokréta rajta. Dr. Sáry Gyula

A Magyar Kultúra
Napján
1823. január 22-én egy szatmárcsekei
hajlékban született meg az a költemény,
amely már a születése pillanatában több
volt önmagánál.
És több ma is. Mert Kölcsey Ferenc
Himnusza mi vagyunk. Az összetartozásunk jelképe ez az alkotás - éppúgy, mint a
korona, a címer és a zászló -, nem véletlen,
hogy keletkezésének napja a Magyar
Kultúra Napja.
Hála a tudósoknak, a mûvészeknek, a
fafaragóknak és a szövõknek, hála a
könyvtárosoknak, a muzeológusoknak, a
levéltárosoknak, a tanítóknak, a tanároknak, a magyar kultúra neves és névtelen
hõseinek, hogy a „szélkaszabolta” édes
anyanyelvünk fennmaradhatott. Hirdetve,
hogy nemcsak a megtartó, de a jövõt építõ
szerepe is óriási.
Baranyai Ferenc, a költõ mondja egyhelyütt: magányos tanya a mi nyelvünk.
Magányos, mert szinte rokontalan a világban, tanya, mert lakozunk, élünk benne.
Ápolása tehát létérdekünk.
Ha a magyar kultúrát ünnepeljük,
lelkünket fényesítjük.
N. Horváth Erzsébet

Tapolcai siker
Gróf Batthyány Lajost 1848. március
17-én nevezte ki - a királyi teljhatalommal felruházott - István nádor az önálló
magyar kormány miniszterelnökévé.
Az elsõ felelõs magyar miniszterelnökrõl és koráról országos középiskolai
vetélkedõt hirdettek. A Batsányi
Gimnáziumot 3 fõs csapat - Orosz Attila,
Fodor Zsolt és Piller Nándor - képviselte
ezen a történelmi ismereteket számonkérõ
megmérettetésen.
A tapolcai fiatalok a Budapesten
megrendezett döntõben a második helyen
végeztek. Felkészítõ tanáruk Riba
Erzsébet. Gratulálunk!

Különleges ajándék a tapolcai Olvasóknak
Méry Gábor, a somorjai illetõségû Méry
Ratio Kiadó vezetõje voltaképpen „gyüttment”, udvariasabban mondva átutazó
csak a könyvkiadás területén. Voltaképpen
fotós õ, elmélyedõ, várakozó ember, van
benne annyi türelem, ami az angyal
kivárásához, és annyi alázat, ami a meglátásához kell. Van szeme a látásra.
Azt, hogy mégis egy kiadó vezetõje lett,
egy bosszúságnak köszönhetjük: nem talált
olyat, aki az elképzeléseit megvalósította
volna. Egyedülállóan igényes kivitelû
könyvei bizonyára nem ismeretlenek a
tapolcai Olvasók elõtt sem, azonban mivel
a Méry Ratio felvidéki kiadó, a magyarországi terjesztés küzd még problémákkal: könyveikhez a legtöbb könyvesboltban csak rendelés által juthatunk.
Ezért, és sajnos, a könyvtár állománygyarapítási költségvetése miatt is eleve le
kellett volna mondani a könyvek beszerzésérõl. A Pro Cultura Hungarica-díjas
Méry Gábor nagylelkû ajándéka nélkül A
Magyar Mágnások Életrajzi S Arcképcsarnoka, vagy A lõcsei Szent Jakab templom szárnyasoltárairól készített könyv

(sok társukkal együtt) nem foroghatna
közkézen Tapolcán.
Tudjuk, mert tapasztaltuk: a jó nem jár
egyedül. Méry Gábor nagylelkû ajándékozásának hírére a Partvonal Könyvkiadó is
meglepte az Olvasókat több, népszerû kiadványával.
A nagylelkû ajándékokat a kiadó megbízott vezetõje, az ajándékozást kezdeményezõ Nagy Sonja adta át, elmondva, hogy
a Partvonal úgy választja ki az általa megjelentetett könyvek profilját, hogy közel
hozza egymáshoz az Olvasó- és Alkotótábort, igyekezve azon, hogy végül minden
Olvasó kézhez kapja a „maga” könyvét.
A megjelentetett könyveik egyrészt európai és tengerentúli bestsellerek, olyan népszerû mûvek, mint Patrick Süskind nemrég
megfilmesített regénye, A parfüm; vagy
Diane Setterfield Tizenharmadik története;
illetve magyar klasszikusok, melyek
megérdemlik, hogy újra vezessék az eladási
listákat.
A tapolcai könyvtárban külön könyvbölcsõben kiállított meglepetések anyagi
értéke többszázezer forintra rúg. Akiktõl a
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jó jön, nem szeretik a reflektorfényt. Mi
viszont, akik a jó könyveknek még a gerincét is megsimogatjuk, szeretnénk Õket
mégiscsak egy kicsit elõcsalogatni, hogy
megérezzék: hálásak vagyunk ajándékaikért.
Nagy Petra Júlia

Fotó: N. Horváth
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Örömmel szülni
Félünk attól, amit nem ismerünk. Minden
kismama örömmel vegyes félelemmel
várja elsõ gyermekét.
Rengeteg kérdés vetõdik fel a leendõ
anyukákban a várakozás 9 hónapja alatt.
Ahhoz, hogy ez az idõszak mind a babának, mind a mamának nyugodtan teljék,
fel kell készülniük a szülõknek. Ha tudják,
mi vár rájuk, akkor a félelem elpárolog, s
csak az öröm marad. Ebben segít Bisi
Olga és Péringer Anita védõnõ a most
várandós anyukáknak. Egy év kihagyás
után ismét elindították szülésfelkészítõ
tanfolyamukat.
Már az elsõ alkalommal sok kismama
látogatott el a Nagyboldogasszony Általános
Iskolába, ahol ingyen a rendelkezésükre bocsátottak egy termet és a tornatermet. A 8
alkalomból álló tanfolyamba bármikor be

Szólj, síp, szólj ! . . .

lehet kapcsolódni. Anyukák és apukák
egyaránt sok információt kaphatnak a terhességrõl (vizsgálatok, életmód), a szülésrõl
és a gyermekgondozásról. Az elõadásokat
videófelvételekkel gazdagítják, beszélgetésre
hívnak egy szülésznõt és dr. Dorner Mária
gyermekorvost. A helyszínen minden felmerülõ kérdésre szívesen válaszolnak akár a
meghívott vendégek, akár a védõnõk.
A keddenkénti beszélgetéseket terhestorna
követi. Ezt a kb. félórás mozgást az elõadások meghallgatása nélkül is látogathatják az
érdeklõdõk.
Hetenként másfél óra 8 héten keresztül.
Ennyi idõ ráfordításával megspórolhat magának a kismama és az apuka rengeteg
idegeskedést, futkosást, és együtt, örömmel
készülhetnek a kis jövevény érkezésére.
Vighné V. Odett

Újévkezdõ mottónak is beillenék e közmondás, melyet szlovák nyelven hallottam:
Dvakrát merat', raz strihat'=kétszer mérj, egyszer nyírj!
Az elszabott ruhát nem lehet hordani.
Lehetetlen visszaszívni az elhamarkodott véleményt.
Az okozott kárt nehéz jóvá tenni.
Felelsz a rád bízott anyagért, a kimondott szóért, magadért, az elindított életért, hát
még, ha milliók sorsát szabtad el.
Várj, mielõtt dühöd vulkána kitörne.
Válogass, hogy vállalhasd a kimondott szavakat.
Mérd fel a következményeket, mielõtt döntesz.
E kellõ, mindennapi önnevelõ türelempróba eredménye/jutalma: magad-igazoló
nyugalmas öröm, szilárd jellem, értékes élet.
Dr. G. T. G.

Fiatalon, lelkesen

Felettünk a csillagok

8. rész
Ütközésbõl csillagszületés

Kutatóknak sikerült egy a Tejútrendszertõl 8.000 fényévre található gázfelhõ
haladási irányát meghatározni, és arra a
következtetésre jutottak, hogy a felhõ
bele fog ütközni galaxisunkba.
Az 1963-ban felfedezett Smith-felhõ
(mely felfedezõjérõl, Gail Smith Biegerrõl
kapta a nevét) mérete és sebessége igen
impozáns: hossza 11.000, szélessége 2.500
fényév, sebessége pedig 240 kilométer
másodpercenként! Emellett a hidrogénfelhõ
tömege mintegy 1 millió naptömeggel
egyenlõ! Az ütközés következményeitõl
azonban nem kell félnünk, mivel körülbelül
20-40 millió év múlva fog csak
bekövetkezni (bár ez csillagászati szem-

pontból elég rövid idõ).
A felhõ találkozása a galaxis korongjával
nagyjából 90 fokkal elõttünk van. Amikor
találkozik a Tejútrendszerrel, a lökéshullám
jelentõsen felgyorsítja a régióban a csillagkeletkezési folyamatokat, aminek
következtében rengeteg nagytömegû és
rövidéletû csillag jön majd létre. Ezek
„rövid idõn belül” sorozatos szupernóva
robbanásokkal fejezik majd be az életüket,
ami a galaxis adott területének igen
látványos eseménysora lesz.
A kutatók szerint hasonló ütközésnek köszönhetõ több Naphoz közeli és más - az
ún. Gould-övben található - csillagkeletkezési terület létrejötte is. Huszák László

Játszva tanulni
A Helen Doron Early English Nyelviskola
január 19-én 10 órai kezdettel szeretettel
várt minden érdeklõdõ bölcsõdést,
óvodást, kisiskolást a Széchenyi István
Szakképzõ Iskolába a veszprémi Kabóca
Bábszínház Ödönke és a hazudós egér
címû elõadásával egybekötött kreatív
kézmûves, illetve Csiripp zenebölcsi
foglalkozásokra.
Peszleg Brigitta, a nyelviskola vezetõje
lapunk kérdésére elmondta, szerencsére
egyre többen ismerik fel és támogatják a
Helen Doron - nyelvész és pedagógus- által
kidolgozott módszer és a korai angol nyelvoktatás fontosságát. Az angol nyelv
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elsajátításán felül fejlõdik a további
nyelvek elsajátításának készsége is. Ezen
túlmenõen olyan készség- és képességfejlesztõ tevékenységeket játszunk a gyermekekkel, amelyek fejlesztik a memóriát, a
logikus gondolkodást, a kommunikációs
figyelmet (a másikra való odafigyelés, nem
verbális jelekbõl értés képessége, empátiás
készség), valamint az anyanyelvi kifejezõképesség fejlõdéséhez is hozzájárulnak.
A Helen Doron Early English játékos tanulási módszerrel közel fél millió kis- és
nagy gyermek tanulja az angol nyelvet
világszerte, több mint 20 éve.
Major Tünde

Horváth József Márk a Tapolcai
Városõrség Polgárõr Egyesület legifjabb tagja, jelenleg a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanulója informatika
szakon.

- Miért érezted úgy, hogy csatlakozni
szeretnél a polgárõr egyesülethez? Mi
motivált?
- A legfontosabb motiváló tényezõ számomra a szülõvárosom iránti szeretetem.
Úgy hiszem, az egyesület munkája célravezetõ abban a tekintetben, hogy
megõrizhessük a város jó hírét, szépségét
a mai formájában. A polgárõrség fontos
szerepet tölt be a bûncselekmények és a
bûnelkövetési alkalmak megelõzésében,
illetve visszaszorításában. Azt gondolom,
kiemelten fontos a lakosság biztonságérzetének növelése. Tapolca város
közigazgatási területén belül, négyórás
szolgálatok keretében igyekszünk segíteni
a rendõrök munkáját. Jó érzéssel tölt el,
hogy 17 évesen én is tag lehetek, hogy
jelenleg tudok annyi idõt áldozni, hogy
polgárõrként tevékenykedhessem.
Major Tünde

Tamási Áron Mûvelõdési Központ februári programjai
10. (vasárnap) Esküvõ Kiállítás; 15. (péntek) Széchenyi István Szakképzõ Iskola szalagavató ünnepsége; 22. (péntek) Jótékonysági bál a fogyatékos gyermekek javára; 25.
(hétfõ) 19 óra Marosvásárhelyi Nemzeti Színház: Yvonne, burgundi hercegnõ.
Bridzs klub: minden hétfõn 18 óra; Társastánc tanfolyam: minden szerdán 18.30;
Relaxációs tréning: minden szerdán 17 óra; Baba-mama klub: minden csütörtökön
10-12 óra

Nyugdíjasok
karácsony-ünnepe
Alapos szervezés eredményeként megtelt a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ nézõtere december 18-án az ünnepi mûsorra
érkezett nyugdíjasokkal. Tapolca és
környéke: 11 község, 17 nyugdíjas klub
érdeklõdõ tagjai örülhettek az ünnepnek.
Dr. Kiss Gizella ünnepre hangoló bevezetõ
szavai után Tóth Istvánné nagy átéléssel
szavalta Erdõdy Elek: Felnõttek karácsonyfája címû versét: „…Legyünk újra tisztaszívû gyermekek, szeressünk úgy…”
A Batsányi János Általános Iskola tanulóinak gazdag mûsorában énekes-hangszeres
darabokon kívül karácsonyi népi játékokat
mutattak be: pásztorjátékokat, szálláskeresést, köszöntõ rigmusokat, a háromkirályok
szerepét. A mécsesekkel körben táncolók
koreográfiája ötletes; énekük megható:
„…Mindazokért 1-1 gyertya égjen…” A
mûsort összefogó Legeza Magdolna tanárnõ
gondosságát dicséri a gyerekek pontos-lelkes
játéka.
Mindszentkálla Nyugdíjas Klub betlehemes játéka érett. Erõs átéléssel, áhitattal
bemutatott/eljátszott szerepei-szereplõi „eredetiek” voltak, meghatódásra késztettek.
Lesenceistvánd - jó kézben összefogott - kis
énekkara hangjával is imponált, de megfontolásra intõ szövegük is szép:
Szent Karácsony eljött, az ég a földre
szállt… / Itt a nap, mit annyira vártunk,
ajándék minden pillanat. / ...Áldj meg bennem minden szót, / Áldj meg engem, minden
hozzám tartozót. / …Jó ember legyek… senkit
ne gyûlöljek…
G. Dr. Takáts Gizella

Új Tapolcai Újság

PINGPONG
A nemrégiben megalakult tapolcai asztalitenisz szakosztály fiataljai
eredményesen szerepeltek a Badacsonytomajon rendezett országos
diákolimpiai selejtezõn.
Csiza Bálint a IV. korcsoport,
Vincze Gyõzõ a III. korcsoport
gyõzteseként léphet eggyel tovább.

SPORT

Focipalánták rúgták a bõrt
8-9 éves focipalánták rúgták a bõrt
december 22-én a Városi Rendezvénycsarnok küzdõterén a Tapolca-kupáért
és a különdíjakért.
Utánpótlás teremlabdarúgó-tornát szervezett a TIAC-Honvéd VSE Tapolca-kupa
2007 elnevezéssel. Az U-9-esek,azaz a 9
évesek tornájára Ajkáról, Hévízrõl, Pápáról, Celldömölkrõl érkeztek az egyesületi
utánpótlás csapatok. Az U-11-esek versenyén pedig Ajka, Pápa, Sümeg és

Celldömölk csapatai mérték össze focitudásukat egymással és a tapolcai fiúkkal.
A kisebbek versenyét Hévíz nyerte a Pápa,
az Ajka, a Tapolca és a Celldömölk elõtt.
Az U-11-eseknél szép tapolcai siker
született. Négy mérkõzésen négy gyõzelem, 13 rúgott, 1 kapott gól. Különdíj is
jutott Tapolcának Kálóczi Dániel révén,
aki 7 góljával a torna gólkirálya lett. A
tapolcai csapatok edzõje Hanzmann
László.

A Kinizsi Bank Tapolca VSE ifjúsági kézilabdásai
gyõztek a japán lányok ellen

Arany a lányé, ezüst a fiúé
A Budapesten rendezett Olimpici Grand
Prix párbajtõr országos bajnokságon
Siklósi Enikõ aranyérmes lett, Sáfár Cirill
ezüstöt szerzett az évad harmadik versenyén. Újra bizonyították felkészültségüket
a Balaton Isover Vívóklub versenyzõi.
Január közepén Budapesten versenyeztek
egyéniben utápótlás párbajtõrözõink.
Gyermek-kategóriában két csoportforduló
után helyosztásért vívtak asszónként 5
találatig. A fiúknál a két csoportforduló 82
fõs mezõnyében abszolút veretlenül 3 tapolcai versenyzõ került be a legjobb hat közé.
Ott komoly küzdelem után a 2. helyet
szerezte meg Sáfár Cirill. 5. lett Havasi

Marcell. Siklósi Gergely 6. helye azért
értékelendõ nagyra, mert õ a nálánál két
évvel idõsebbek között érte ezt el. Csák
Marcell 7. helyen zárt. A lányoknál 47
induló közül a két csoportforduló után csak
gyõztes asszókkal két tapolcai vívó jutott a
legjobbak közé. A négyes döntõben
kiegyensúlyozott vívással Siklósi Enikõ
megnyerte a Budapest kupát. Felker
Adrienn a 4. helyen végzett.
A újoncok kategóriában két tapolcai is a
nyolcba került, ahol végül Felker Adrienn
az 5., Pupos Liza a 8. helyen végzett.
A Budapest kupa döntõsei valamennyien
Szalay Gyöngyi tanítványai.

A képen balról Havasi M., Csák M., Felker A., Pupos L., Siklósi E., Siklósi G., Sáfár C.

December végén ázsiai ellenféllel játszottak ifjú kézilabdás lányaink. A Tokio tartománybeli Seitama kéziseit fogadták a
mieink barátságos mérkõzésen.
A kézilabda-bajnokságban ugyan még
szünet van a tavaszi folytatásig, a tapolcai
ifjúsági lányok december utolsó napjaiban
japán ellenféllel mérkõztek meg a rendezvénycsarnokban. A vendégek magyarországi edzõtáborozásuk egyik játékhelyszínének Tapolcát választották..

A kezdeti bizonytalankodás után a tapolcai csapat jelentõs elõnyre tett szert. A
félidõben már 10 gólos volt a hazai elõny
(21:11). Formás támadások, jó védekezés
jellemezte ezt az idõszakot. A második
félidõben már a fáradtság jelei mutatkoztak
a lányokon, s az edzésben lévõ japán lányok kezdték a felzárkózást. Pontosabbak,
gyorsabbak voltak. A mérkõzés végére a
félidei 10 gólos elõny kettõre csökkent. A
végeredmény 33:31 lett.

Szilveszter-kupa 2007

A Kinizsi Bank lányai
bizonyítani szeretnének

260 gól, színvonalas mérkõzések, jó hangulat. Ez jellemezte a 2007-es év utolsó focitornáját, a Szilveszter kupát. A jól szervezett versenyre távolabbról is érkeztek
csapatok a helyiek mellé.
A tizenhét részt vevõ csapat csoportmecscsekkel kezdett. Onnan a középdöntõk, a
negyeddöntõk, végül a döntõk következtek.
A sportszerû küzdelembõl a Mohi-Car
együttese jött ki a legjobban, õk lettek a
bajnokok. Második helyen végzett a Tópartétterem legénysége, 3. a káptalantóti gárdája
lett. Különdíjak is kiosztásra kerültek. A
legjobb mezõnyjátékos a Tópart-étterem
csapatából került ki: Sebesi Gábor. A gólkirályi cím Iván Andrásnak jutott (Mohi-Car), s a
torna legjobb kapusa a káptalantóti Németh
László lett.

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK
A
Szombathelyen
rendezett
III.
Dunántúli sakkbajnokságon szép tapolcai eredmények születtek. A 9 éven aluliak
versenyét a lányok mezõnyében Koltai
Anna (Zalahaláp/Tapolca VSE) nyerte. A
11 éven aluliaknál Szabó Dorina (Tapolca
VSE) 3., Sötét Barbara (Zalahaláp/Tapolca
VSE) és Tóth Kristóf (Tapolca VSE) 5.
lett. A Kolta Anna, Szabó Dorina, Tóth
Kristóf összeállítású csapat a 2. helyet
szerezte meg.
Nagy sikert aratott az I. MAL ajkai újévi
sakkverseny, amely hatalmas tapolcai sikerrel zárult. A Tapolca Rockwool VSE
csapata magabiztosan nyerte meg a
250.000 Ft-os fõdíjat. A tapolcai gyermek
versenyzõk is kitettek magukért, hiszen a
megszerezhetõ 8 aranyérembõl 4
Tapolcára került Koltai Annának, Tóth
Kristófnak, Tóth Tímeának és Bodó
Bencének köszönhetõen. A fõversenyen
gyõztes Tapolca Rockwool VSE csapatának tagjai voltak: Bodó Norbert, Szelényi
Norbert, Kosztolánczi Gyula és Jónás
Zsolt. A fõversenyen 18 csapat indult.
VÍVÁS
A legifjabb vívópalántáknak rendezett
versenyt a Balaton Isover Vívóklub a

tapolcai vívóteremben december végén. A
három szakosztály - Tapolca, Keszthely,
Balatonfüred - ifjú párbajtõrözõi mérték
össze tudásukat. Csak olyan fiúk és lányok
indulhattak, akik 1996. január 1-je után
születtek, és még nem indultak az
Olimpici Grand Prix versenysorozaton. Ez
azt jelenti, hogy szeptemberben kezdték a
pengeforgatást. Összesen 39 vívópalánta
vett részt a versenyen. A lebonyolítás, az
eredményhirdetés is korosztályonként
történt. Összetettben a fiúknál 1. helyen
végzett Cserepes Dominik (Keszthely), 2.
Kisvárdai Dávid (Balatonfüred), 3. Marton
Gergõ
(Tapolca).
Negyedik
lett
Lasztovicza Máté, 5. Dezsõ László
Levente, 6. Bartha Roland (mindegyikük a
tapolcai klub versenyzõje). Az 1998-ban
születettek közül aranyérmes Tátosi Márk,
ezüstérmes Bittmann Roland, bronzérmes
Noszlopi Dominik (tapolcai reménységek). A lányoknál gyõztes Csima
Szabina (Balatonfüred), 2. Csekõ Kira
Vanessza (Tapolca). Az 1999 után születetteknél gyõzött Lóki Kristóf, 2. lett Farkas
Csaba (keszthelyiek), 3. helyezett a tapolcai Varga Zalán. A leányoknál holtverseny
után újravívással 1. Rozner Klaudia
(Keszthely), 2. Kosztor Helga, 3. Bakonyi

Gabriella (Balatonfüred).
KÉZILABDA
A Batsányi-iskola leány kézilabdásai
gyõzelemmel vették az országos ADIDAS
gyermekkézilabda-bajnokság megyei döntõjét. Az 1994-ben születettek versenyében
a Várpalota és a veszprémi Simonyi-iskola
csapatai felett arattak sikert, így bejutottak
a regionális döntõbe.
TEREMLABDARÚGÁS
Két hétvégén rendeztek a városi rendezvénycsarnokban Rekord kupa néven
teremlabdarúgó tornát.
Öregfiúk: 1. a veszprémi Oriza, 2. a körmendi Kék Üstökös SE, 3. káptalantóti
csapata. Leg-jobb kapusnak a káptalantóti
Gelencsér Csaba bizonyult, a torna legjobb
mezõny-játékosa a szombathelyi Maurer
Tibor, a gólkirály a veszprémi Piri Ottó
volt.
A felnõtt torna gyõztese a Káptalantóti
LC lett. A további sorrend: Bõrcelóna
(Tapolca), Zotu Szombathely, Gyulakeszi.
A felnõtt kategória gólkirálya a szombathelyi Joó Bálint, legjobb mezõnyjátékosa a
káptalantóti Németh Balázs lett.
A legjobb kapusnak járó ajándék a káptalantóti kapusához, Gelencsér Csabához
került.

Új Tapolcai Újság

A Kinizsi Bank Tapolca VSE NB I/B-s
kézilabdás hölgyei új edzõvel kezdték a
felkészülést a bajnokság tavaszi folytatására.
Bajczi Gyuláné Nemere Tünde a Kinizsi
Bank Tapolca VSE együttesének új mestere
január elején kezdte meg a munkát az NB
I/B-ben sereghajtó felnõtt nõi kézilabda csapattal. A játékrutinnal és edzõi gyakorlattal
rendelkezõ edzõnõ bizakodón néz a tavaszi
folytatás elé. Elégedetten nyilatkozott együttesérõl. Elmondta, hogy a január elejétõl eltelt idõben szépen fejlõdött a csapat, a csapatszellemet pedig kiválóra értékeli. Úgy gondolja, hogy a másodosztályban való bentmaradás nem lehetetlen vállalkozás. Játékosaival is ennek szellemében foglalkozik. Bár a
keret nagyon szûkös, de ahogy az edzõnõ
megfogalmazta, most itt a lehetõség a
bizonyításra, hogyan tud harcolni a játékos a
szinte lehetetlen helyzetben önmagáért, egymásért, a csapatért és a városért.
A február 17-én kezdõdõ bajnokság elõtt
egy héttel, 10-én négyes tornán láthatjuk a
lányokat. Ezen a napon a Celldömölk, az
Inárcs és a Veszprém Beton lesz az ellenfél.

Húsz csapat a HE-PA kupán
Kétnapos teremlabdarúgó torna, a HE-PA
kupa zajlott a rendezvénycsarnokban
január elején. A pénzdíjas versenyre húsz
csapat érkezett, s küzdött a díjakért.
Sokan voltak kíváncsiak az igazi sportcsemegének számító tornára. Budapesti, szombathelyi, zalaegerszegi, füredi, ajkai, keszthelyi, veszprémi csapatok neveztek a három
Tapolca és környéki mellé.
A nézõk nem csalódtak. Néhány neves volt
válogatott és futsall válogatott labdarúgó
ügyes, trükkös megoldásainak tapsolhattak.
A játék ritmusa is feltüzelte a nézõket. A
három tapolcai csapatból a Mohi-Car állta a
sarat legtovább. A nyolcaddöntõbe jutásért
egy góllal kaptak ki a késõbbi tornagyõztestõl, s az 5. helyen végeztek. A torna
végeredménye: 1. Szkendó (Szombathely), 2.
Cafe Róma (Keszthely), 3. Fulldózer
(Szombathely ). Különdíjat kapott a legjobb
kapus, mezõnyjátékos és a gólkirály is.
Az oldalt készítette: Antal Edit
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Rédli András bronzérmes lett Dohában
Szenzációsan szerepelt a Balaton Isover
Vívóklub párbajtõrözõje a dohai
világkupán. Legjobb magyarként állhatott a dobogó harmadik fokára.
A világ legjobb párbajtõrözõit felvonultató versenyen András nagyszerûen vívott.
Az orosz Turcsin, a német Ackermann és
Schmidt legyõzése után a négy között a
késõbbi gyõztes lengyel Radoslaw
Zawrotniak minimális arányban, nagy
küzdelemben (15:14) gyõzte le Andrást. A
másik tapolcait, Boczkó Gábort is ez a
lengyel ejtette ki a további versengésbõl.
Gábornak az ötödik hely jutott. Õ lett a
második legjobb magyar vívó a dohai
világkupán. Mindkettõjüknek gratulálunk
a szép eredményhez!
Antal Edit

Jubileum fényében
„Nincs ígéret, nincs kímélet vagy akár
álmodozó élet, de van vágy és forró
láng, mely hozzád elérhet.”
Január 19-én este nagyszabású jubileumi koncertet adott a Hátsó Udvar Rock
Band 10 éves fennállását ünnepelve a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Unplug, folklór, illetve hagyományos
rockzenei részek váltakoztak örökzöld
dallamokkal. A mûsoron a repertoár
összes kiemelt darabja felcsendült.
Neves vendégmûvészekkel, hajdani

zenekartagokkal kibõvülve, eredeti felállásban is hallhattuk, ahogy hangszer és
hang összeforr.
A zenekar ezúton szeretné köszönetét
és háláját kifejezni mindazoknak, akik
segítettek abban, hogy a születésnapi
koncert megvalósulhatott: Batsányi
János Mûvelõdési Központ, Duó - Dekor,
Ákos - Dekor, Music - Box Hangszerüzlet, Tamási Áron Mûvelõdési Központ,
Tapolca Városi Televízió, Tóth Tibor,
Zenetel Bt.
Major Tünde

Baba - mama találkozó
A tapolcai Baba-mama klub évnyitó
foglalkozását január 17-én 10 órától, a
rendszeresen otthont adó Tamási Áron
Mûvelõdési Központban tartotta.
Ennek jegyében, családias légkörben
Lenner Lászlóné védõnõvel beszélgettem.
- Sok édesanya örömére immár ötödik

Fotó: Major

Fontosak a közös együttlétek mind a
babák, mind a mamák számára

éve mûködik klubunk, amely 2003-ban a
Batsányi János utcai gyermekrendelõ
tanácsadójában indult, elsõsorban a saját
körzetünk anyukái számára. Természetesen mindenkit szeretettel várunk.
Örülünk, hogy olyan otthonra találtunk,
ahol szép, tágas, szõnyeggel borított
helyen együtt lehetünk. Októbertõl május
végéig tartjuk foglalkozásainkat, az
évadot az anyatejes nappal zárjuk.
Létszámunk folyamatosan bõvül, sok a
pozitív visszajelzés az édesanyák részérõl. Heti rendszerességgel találkozunk, a játék mellett igyekszünk számos
programmal színesíteni az együttléteinket.
Elõadásokat szervezünk, - ahol az
anyukák praktikus ismeretekkel bõvíthetik tudásukat, - beszélgetünk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat,
közös képvetítésekkel elevenítjük fel
foglalkozásainkat. Úgy gondolom, ez
mind az édesanyák, mind a gyermekek
számára felüdülést jelent. Emellett több
esetben elõfordul, hogy az elsõ szocializációs tapasztalat is hozzánk kötõdik.
Büszkén mondhatom, mára valóban klub
jelleget öltöttek a találkozásaink, olyanok, amilyeneknek megálmodtuk.
Major Tünde

Flúgos futam 2007
A Flúgos futam 2007 elnevezésû évzáró
sakkversenyen 32 induló ült asztalhoz.
Az ifjúságiak versenyét (12 induló)
Bodó Bence nyerte. 2. Sági Máté, 3.
Vincze Gyõzõ, 4. Szabó Dorina.
A felnõtteknél ( 20 induló) a tavalyi

gyõztes Heiligermann Gábor az idén
sem adta alább az elsõ helynél.
Harmadik helyen végzett Gyarmati
János, 4. Vajda Attila, 6. Kosztolánczi
Gyula (a Tapolca VSE sakkozói).
AE

Fotó: Major

Mindhalálig rock!

Gyönyörködjünk együtt!
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztõk Egyesületének tapolcai
csoportja január 26-án és 27-én kiállítást rendezett a volt Dobó-laktanya
tiszti étkezdéjében.
A közel háromszáz galambot és
díszbaromfit Lesencetomajról, Keszthelyrõl, Devecserbõl, Csabrendekrõl és
még számtalan településrõl - természetesen Tapolcáról is - hozták a
büszke gazdák.
A kiállítást megtekintõk szebbnélszebb példányokkal ismerkedhettek
meg. A King, a Strasszer, a Texán, az
Amerikai Óriásposta mellett a Magyar
begyes, a Rézpirók, a Páva, a Kóburgi
pacsirta mellett nagy sikert arattak a
postagalambok, valamint a kínai galambok is.
A kiállításon nemcsak a tapasztalatcserére volt lehetõség, de a legszebb
galambok gazdái díjat is kaptak.
N. Horváth Erzsébet
A következõ lapzárta idõpontja: 2008. február 19.

A Tapolca VSE
Természetjáró
Szakosztály
februári túraterve

Fotó: N. Horváth

Sakk? Matt?
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2-án „Kincsesbánya 30/15/10” teljesítménytúra, KIncsesbánya
9-én „Túrázz a vonatért 20/15/12/6” Cuha-völgy
16-án Keszthely-Vállus-Lesenceistvánd OKT
23-án Tapolca-Véndek-hegy-Haláphegy-Hegyesd-Diszel
Für Ágnes
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Fotó: N. Horváth
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