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Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, örömökben
gazdag új esztendõt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!
Karácsony elõtt

A remény és a szeretet ideje

Fotó: Sulyok

Esti fény, varázslatos hangulat a Tóparton
November 29-ére, advent elsõ vasárnapjára ismét díszbe öltözött a város.
Nemcsak a Belvárosban, de a település
többi részén is kigyúltak az ünnepváró
fények. A Fõ téren felállították a Min-

Megnyugtató
döntések
- Tapolca Város Képviselõ-testülete
egyöntetûen kiáll a kórház mellett.
Eddig is mindent elkövettünk és
ezután is mindent megteszünk annak érdekében, hogy Tapolcán mûködõ, aktív fekvõbeteg-ellátás és kórház legyen - hangsúlyozta Császár
László polgármester azon a tájékoztatón, amelyet december 17-én a
kórház dolgozói részére tartott a
Városi Moziban.
- Az ÁNTSZ vezetése is megerõsített
bennünket a szándékunkban azzal,
hogy kimondta, a jogszabályi feltételeknek megfelel a tapolcai székhelyû
kórház, és nagyon nehéz lenne a több
mint 50.000-es ellátási körzetet más
helyen megoldani - tette hozzá a polgármester.
A kórház elmúlt 3 évérõl, a kialakult
helyzetrõl, a várható megoldásokról és
mindenek elõtt a dolgozók munkahelyeinek megtartásáról, a kórház létét
meghatározó humán erõforrásról is szó
esett ezen a tájékoztatón.
/Írásunk a 3. oldalon Eddig még nem
közeledtek az álláspontok címmel./

denki karácsonyfáját, kinyílt a Betlehemi-kapu. Az ünnepre együtt készül a
város apraja és nagyja.
/Összeállításunk a 4. oldalon Adventi
várakozás címmel./

Advent a csodavárás, az ünnep, a
remény és a szeretet ideje.
Így volt ez kétezer évvel ezelõtt, és
így lesz ez addig, míg ember él a Földön. Mert karácsony hitét, ünnepét nem
a városfalak, a törvények, a hatalmi
rendszerek tartják össze, hanem a remény, amely nemzedékrõl nemzedékre
öröklõdik. Titkát és erejét az a megmegújuló bizonyosság élteti, hogy csak
a szeretet kapcsolhat össze múltat és
jelent, felnõttet és gyermeket, csak a hit
lehet az a törhetetlen híd, amely a jövõbe vezet.
Bár a tudománynak és a technikának
köszönhetõen csökken az az idõ és tér,
amelyben éljük mindennapjainkat, korunk mégis a növekvõ távolságok kora.
Nõ a távolság ember és ember, lélek és
lélek között. Hogy ne így legyen, csak
rajtunk áll.
Ne siessünk! Álljunk meg néhány
pillanatra, csendesedjünk el, figyeljünk
magunkra, és ha erre képesek leszünk,
akkor észreveszünk másokat is.
„Az ünnep az élet egészébe való viszszatalálás lehetõségét kínálja” - írja
Pilinszky János. Arra figyelmeztet ben-

Az emberség összeköt
December 14-én zsúfolásig megtelt a
Tamási Áron Mûvelõdési Központ
színházterme.
Hetedik alkalommal rendezett a Tapolca Városért Egyesület, a Fõvárosi
Foglalkoztató Intézet Darvastó és a

Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye közös adventi
mûsort. A csodálatos hangulatú délutánon a színpadon egymást váltották a
szebbnél-szebb énekek, versek, jelenetek. A vastaps sem maradt el.

nünket, hogy nem végtelen és idõtlen
az a kapcsolat, amely a szeretteinkhez,
a barátainkhoz, ismerõseinkhez fûz
bennünket.
- Majd holnap! - nyugtatjuk magunkat és lelkiismeretünket a hétköznapi
rohanásban egy-egy elmaradt mosoly,
simogatás, bátorító szó után. Holott tudnunk kéne, hogy csak a ma a miénk. A
ma szeretetének megnyilvánulását nem
pótolhatja a holnap bizonytalansága.
A betlehemi csillag ragyogásában vessünk számot eddigi életünkkel. Lássuk
meg szüleink, gyermekeink, szeretteink
csillogó szemét, és emlékezzünk mindazokra, akik már nincsenek itt velünk.
A karácsonyt a szívünkkel ünnepeljük.
Képviselõtársaim és a magam nevében kívánok Tapolca minden polgárának áldott és szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és reményt adó új esztendõt.

Császár László
polgármester

22 kötet történelem
Értékes helytörténeti gyûjteménnyel
gazdagodott a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum.

Fotó: Töreky

- A mûvelõdési központ csoportjai
bejárták egész Európát - mutatja a
térképen Zentai Gábor

Fotó: N. Horváth

Vidáman száll az ének a gyermekajkakon

Zentai Gábor, a Batsányi János Mûvelõdési Központ nyugalmazott igazgatója a
könyvtárnak adományozta azt a 22 kötetes,
35 év alatt összegyûjtött anyagot, amely az
általa vezetett intézmény életét mutatja be.
/Írásunk a 7. oldalon Városunk nagy
múltú intézménye… címmel./

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató a helyi iparûzési adó és
a gépjármûadó 2010. évi változásairól

Tisztelt Adózó, kérem, szíveskedjen elolvasni a helyi iparûzési adóval (továbbiakban: HIPA), gépjármûadóval (továbbiakban: GJA) kapcsolatos kivonatos
tájékoztatónkat, amelyet elsõsorban a
vállalkozók részére állítottunk össze
annak érdekében, hogy tájékoztassuk
Önt a 2010. január 1. után bekövetkezõ
legfontosabb változásokról.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
2010. január 1-jétõl a HIPA-val összefüggõ hatásköröket az állami adóhatóság
(továbbiakban: APEH) gyakorolja. A hatáskörátvétel indoka a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése.
Felhívom az adózók figyelmét, hogy a törvény alapján az adózók minden HIPA-val
kapcsolatos adata átadásra kerül az
APEH részére, így az önkormányzattal
szembeni tartozások is. A HIPA továbbra is
az önkormányzat bevételét képezi, az adó
mértéke változatlanul az adóalap 2%-a.
A fizetési kedvezménnyel kapcsolatos
kérelmet az APEH-hoz kell benyújtani,
amelyet az önkormányzati adóhatóság véleményez, ezen döntés az I. fokú eljárásban
kötelezõ az APEH részére.
2009. december 20-ig az adóelõlegkiegészítés összegét az önkormányzati
adóhatóságnak kell megfizetni.
2010. adóév (még átmeneti idõszak) a
HIPA-val kapcsolatos feladatok szempontjából.
- A tevékenységüket 2009. december
31-ét követõen megszüntetõ, ill. a 2010.
január 1-jét követõen kezdõ adózók
2010. január 1. utáni idõszakot érintõ
adóügyeiben már az APEH jár el.
- 2010. március 15-ig teljesítendõ
elõleget még az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni az önkormányzat által
2009-ben kibocsátott fizetési meghagyás
alapján.

- 2010. május 31-éig a 2009-es adóévet
még az önkormányzati adóhatóságnál
kell lezárni a HIPA bevallás benyújtásával.
A 2009. adóév végleges adóját 2010. május
31-éig kell megfizetni és ettõl az idõponttól
lehet visszaigényelni. A HIPA bevallást a
megszokottak szerint 2010. februárban
postázzuk az adózók részére.
- 2010. szeptember 15-ig a 2010. adóévben kezdõdõ elõlegfizetési idõszakra fizetendõ elsõ adóelõleg-részletet (2010. szeptember 15.) a 2009. évben kezdõdõ adóév
adója és az önkormányzati adóhatóság által
a 2010. évben kezdõdõ adóév harmadik
hónapjának 15. napjáig (2010. március 15.)
elõírt adóelõleg-részlet pozitív különbözetével egyezõen kell megfizetni az APEHnak. A 2010. szeptember 15-i adóelõleg
összegét a 2009. évi adóbevallásban kell
bevallani az önkormányzati adóhatósághoz, amely az adatot elektronikus úton
továbbítja az APEH felé.
- 2010. december 20-ig az adóelõlegkiegészítés összegét az APEH-nak kell bevallani és megfizetni.
- a 2010. adóévben az esedékes adóelõleg-fizetési idõpontokat követõen bekövetkezõ adókötelezettség-keletkezés esetén az
elõlegfizetési idõszakra fizetendõ egyes
adóelõleg-részleteket az APEH-hoz kell
bevallani és megfizetni.

GÉPJÁRMÛADÓ
A személygépkocsik esetében az adó
alapját a gépjármû teljesítménye és gyártási éve határozza meg. Az adó mértéke
2010-ben a teljesítményben mért adóalap
után a gépjármû gyártási évében és az azt
követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, a
gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 811. naptári évben 230 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185
Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 140 Ft/kilowatt.
A tehergépkocsik, pótkocsik, utánfutók
változatlanul súly alapján adóznak, 2010-tõl
az adó mértéke 1. 380 Ft/100 kg/év.
FONTOS változás 2010-tõl, hogy az
adó mértéke az adóalap minden megkezdett

100 kilogrammja után a légrugós vagy
azzal egyenértékû rugózási rendszerû
nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft, azaz marad a 2009.évi
adómérték.
„Légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû gépjármû, pótkocsi: az a
jármû, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy
azzal egyenértékû rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármûközlekedési mûszaki szakértõ szakvéleményével vagy „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély
bemutatásával jelenti be.”
A légrugós, vagy azzal egyenértékû
rugózási rendszerû gépjármûvek adatai
nem állnak rendelkezésére az önkormányzati adóhatóságnak, ezért a Gjt. alapján levélben megkeresi azokat a gépjármû tulajdonosokat, akik/amelyek ilyen típusú gépjármûvel rendelkezhetnek. Az önkormányzati adóhatóság ez úton kéri a gépjármû
tulajdonosokat/üzembentartókat, hogy a
kedvezmény igénybevételéhez szükséges
adatokat, igazolásokat - a tájékoztató levélben leírt módon - 2009. december 31-ig juttassák el az adóhatósághoz. A kedvezmény
igénybevételének feltétele az elõírt adatszolgáltatás.
További részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál lehet kérni
személyesen és telefonon ügyfélfogadási
idõben, ill. az ügyfél-tájékoztató irodában.
Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó HIPA bevalláshoz szükséges nyomtatványt a hivatal biztosítja postai úton, ill.
letölthetõ a www.tapolca.hu honlapról.
Az APEH részére beküldendõ nyomtatványokat csak az APEH honlapjáról lehet
letölteni.
8300 Tapolca, Hõsök tere 15., e-mail:
adocsoport@tapolca.hu, tel.: 87/511-150,
511-159.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ 13-16 óra,
szerda 08-12 óra, csütörtök 13-17 óra, péntek 08-12 óra között.
Dr. Imre László
jegyzõ

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság
A vízkár-elhárítási terv készítése, az új
típusú influenzajárvány elleni védekezés
és a téli rendkívüli idõjárásra való felkészülés voltak a legfõbb témái a Helyi
Védelmi Bizottság kibõvített ülésének a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban
november 24-én.
A rendezvényen A H1N1 vírusról, annak
hazánk lakosságát érintõ megjelenésérõl,
elterjedésérõl, a védekezés országos és
helyi jelentõségérõl és módjáról dr. Szabó
József tiszti fõorvos tartott elõadást. Az
ÁNTSZ helyi vezetõje óva intette a megjelenteket attól, hogy hitelt adjanak azoknak a
híreszteléseknek, amelyek nem kellõ szakértelemmel, félrevezetõ módon tálalják a
lakosság felé az oltás hatásait, illetve vélt

veszélyeit. A tisztifõorvos elmondta, hogy a
WHO által is elismert magyar oltóanyagból
négymilliót gyártottak le, biztonságos és
bárki számára hozzáférhetõ a patikákban és
az ország számos pontján felállított oltóhelyeken. Tapolcán a kórház területén vált
hozzáférhetõvé a lehetõség a város és környéke lakossága számára, oltásonként háromezer forintos áron. Hangsúlyozta, az oltóanyagtól nem kell félni, hiszen annak
hatóanyaga az elölt vírus kórokozót tartalmazza, nem betegíthet meg senkit, „legfeljebb enyhén mímelheti a betegség tüneteit.”
Ha komoly nagyságú járvány jelenne meg,
akkor az ÁNTSZ tervei szerint a tapolcai
kórház rendkívüli helyzetben kibõvített fertõzõosztálya fogadná a helyi és környékbe-

li betegeket - tájékoztatott dr. Szabó József.
Horváth András pv. alezredes, irodavezetõ a Helyi Védelmi Bizottság illetékességi
területérõl érkezett polgármestereket tájékoztatta. A rendkívüli, akár emberi életeket
is veszélyeztetõ helyzetek hatékony kezeléséhez elsõsorban átgondoltságot, jó partneri viszonyt, humán és tárgyi lehetõségeik
számbavételét és nagyfokú önállóságot kért
a települések vezetõitõl.
Az ülésen a megelõzõ évekhez hasonlóan tájékoztatást adtak a téli idõszakra való
felkészülésükrõl a közútkezelõ-, a városi
kórház-, a mentõállomás-, a volán-, a MÁV-,
a tapolcai tûzoltóság-, a rendõrkapitányságés a helyi szemétszállítást bonyolító Remondis Kft. illetékesei.
Töreky László

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:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
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
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 812-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfogadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12ig tart ügyfélfogadást.
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
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens 511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda 511-156
Hársfalvi József irodavezetõ 510-125; 510-126
Építéshatósági csoport
511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda
511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
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.: 06-30/259-1593
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: 30/6133357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00, Kedd: 8.0012.00, 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

AKTUÁLIS

Eddig még nem közeledtek az álláspontok
A kórház dolgozóinak tartott tájékoztatón
Császár László polgármester azokról a
várható lépésekrõl beszélt, amelyeket
akkor tesz meg a Képviselõ-testület, ha a
Dr. Deák Jenõ Kórház és Rendelõintézet
Gyógybarlang Kft. üzemeltetésére 30 évre
kötött szerzõdést a Medisyst Kft. egyoldalúan felmondva 2010. január 1-jétõl
nem mûködtetné a kórházat.
- A Képviselõ-testület nem fogadta el azt a
felmondási indokot, amely a gazdasági ellehetetlenülésre hivatkozik - hangsúlyozta a
polgármester. - A mi álláspontunk az, hogy a
szerzõdés érvényes, és kötelesség-teljesítésre
kértük a Kft-t. Számtalan egyeztetõ tárgyaláson vagyunk már túl, de nem közeledtek az
álláspontok. A kórházat mûködtetõ Kft-t a
tulajdonosai minden kötelezettségével és
„sarával” együtt megvételre ajánlották fel a
városnak névértékben 3 millió forintért, de
mivel csak kivonatokat és részinformációkat
kaptunk róla, megerõsödött a Testületben az
az elhatározás, hogy nem szabad megvennünk, mert sok olyan dolog lehet benne,
amely a város életét a késõbbiekben jelentõsen megnehezítené. Ha 2010. január 1-jétõl a
Kft. nem üzemelteti tovább a kórházat, akkor
a város átveszi azt, és számít az ott dolgozók
munkájára is - tette hozzá Császár László.
Míg a tájékoztatón csak a december 18-ai

testületi ülésre elõterjesztett határozati
javaslatok hangozhattak el, addig a zárt ülést
követõen már nyilvánosságra is kerültek a
képviselõ-testületi határozatok.
260/2009. (XII.18.) Kt. KÉPVISELÕTESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselõ-testülete felhatalmazza a Polgármestert - a tapolcai kórház vonatkozásában - az
Ellátási illetve a Beruházási szerzõdések
rendkívüli felmondással történõ megszüntetésére, amennyiben a szolgáltató, illetve a
beruházó súlyos szerzõdésszegése ezt
megalapozza. Egyben felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a szerzõdésszegésbõl fakadó kártérítési igényt a
szerzõdést szegõ féllel szemben érvényesítse továbbá az ellátási kötelezettség nem
vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetére - a Btk. 171. § (3) és 172. § (3) szakaszaira hivatkozással a büntetõ feljelentést az illetékes hatóságnál megtegye.
Tapolca, 2009. december 18.
Dr. Imre László
jegyzõ
Abban a nem várt esetben, ha a tapolcai
kórház jelenlegi szolgáltatója a szolgáltatási
szerzõdés szerinti kötelezettségeit nem vagy

nem szerzõdésszerûen teljesíti, akkor a
kórházat - a jelenleg hatályos ellátási szerzõdés megszûnését követõen - az érvényben
lévõ mûködési engedély szerint a város nonprofit korlátolt felelõsségû társaság szervezeti formában kívánja mûködtetni a mûködési engedély megszerzését követõen.
A kórház mûködtetésére létrehozott nonprofit gazdasági társaságnak a feladatellátásához szükséges forrást - 100 millió forint
erejéig - tagi kölcsön formájában a 2007-ben
kibocsátott kötvény bevételi és hozami terhére biztosítja a Képviselõ-testület. A társaság ügyvezetésével - 3 hónap idõtartamra Parapatics Tamást kívánja megbízni az
Önkormányzat, a Felügyelõ Bizottság tagjai:
Horváthné Németh Edit, dr. Csonka László és
Vörös Béla. Az Önkormányzat, mint a létrehozandó társaság alapítója vállalja a Dr. Deák
Jenõ Kórház-Rendelõintézet és Gyógybarlang Egészségügyi, Szolgáltató Kft. alkalmazásában lévõ valamennyi kórházi dolgozó
továbbfoglalkoztatását a meglévõ bérükkel
és szerzett jogaikkal együtt a nonprofit Kft-n
belül, ha a jelenlegi szolgáltató a szolgáltatási
szerzõdés szerinti kötelezettségeit nem vagy
nem szerzõdésszerûen teljesíti és ezáltal a
jelenleg hatályos ellátási szerzõdés az Önkormányzat felmondása következtében megszûnik.

Ünnepelt a
kistérség
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása december 4-én a Lesenceistvándi Mûvelõdési Házban szakmai
és kulturális rendezvényt tartott.
A megjelent polgármestereket, vendégeket Szencz Lajosné elnökasszony köszöntötte, majd dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) fõtitkára az önkormányzatok múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl szólt.
Az elõadást követõen kitüntetések átadására került sor. „Tapolca és Környéke
Kistérség Közszolgálatáért” kitüntetésben
dr. Imre László, Tapolca Város jegyzõje
részesült. „Tapolca és Környéke Kistérségéért” kitüntetést vehetett át Lájerné
Tóth Éva, a Széchenyi István Szakképzõ
Iskola nyugalmazott igazgatója, Varga
Péter, a Varga Pincészet tulajdonosa és
Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere. Dr. Scher József nyugalmazott
tapolcai rendõrkapitány magas színvonalú
szakmai munkájáért és emberséges magatartásáért Emléklapot kapott. Az elismeréseket Szencz Lajosné elnökasszony adta át.
A „Téli vigasságok a Balaton-felvidéken” címû kulturális programban a kistérség mûvészeti csoportjai léptek fel.

A Minõség-díjban az elkötelezettség jelenik meg
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Veszprém Megyei
Önkormányzat már tíz éve meghirdeti
Veszprém megye Minõség-díját. Ezen a
pályázaton ebben az évben - intézményi
kategóriában - Tapolca Város Polgármesteri Hivatala lett a nyertes.
A díjakat november 26-án Polgárdy Imre
megyei alelnök adta át. Ezek olyan értékes,
„névreszóló”, szép kerámiák, amelyeket
megyei mûvészek készítettek. A elismeréshez
vezetõ útról dr. Imre Lászlóval, Tapolca Város jegyzõjével beszélgettünk.
- Nagy megtiszteltetés számunkra ez a díj.
Alapfeltétele az volt, hogy a Hivatalnak ISOminõsítéssel kell rendelkeznie. Ez a fajta
elkötelezettség nálunk már 7 éve megvan.
Közel 9 éve kerültem a tapolcai Polgármesteri Hivatal élére. Ez alatt a 9 év alatt szoros
együttmûködés alakult ki a Képviselõtestület, a polgármester és a jegyzõ között.
Egy hosszú távú koncepciót határoztunk meg
már a kezdetekkor. Leültünk és megbeszéltük
Ács János polgármester úrral, hogy neki,
mint a város elsõ emberének milyen elképzelése van arról, hogy milyen legyen a Hivatal, illetve milyen az én vezetõi elképzelésem. Tehát, összehangolt, következetes
és célratörõ munka eredménye ez az elismerés. Annak a csapatmunkának a jutalma,
amely az Önkormányzat és a Hivatal
vezetését és az itt dolgozó köztisztviselõket
jellemzi. Ács János halála után Császár
László lett a város polgármestere. Vele is
ugyanúgy - mint elõdjével - megköveteljük
az elvárásainkat, újabb és újabb célokat
tûzünk ki, amelyek végrehajtásához ott van a
már tapasztalatokkal rendelkezõ és a folyamatosan tanuló fiatal köztisztviselõi gárda.
- Az elmúlt években külsõleg is megszépült
a Hivatal épülete, amely ebben az évben
ünnepli a 100. születésnapját.
- Az épület egy évszázada szállodának
készült, DIENES-szálloda néven vált ismertté. A fõépület hátsó lépcsõjénél még

eredeti a burkolat, benne az alapítás évszáma: 1909. Amikor Habsburg Ottó itt járt
nálunk, büszkén mutattuk neki, hogy egy
„békebeli” épület ad otthont a Hivatalnak, és
ez kötelez bennünket. A szép, megújult külsejû épületet igyekszünk megtölteni tartalommal, és majd a kívülállók eldöntik, hogy
az elmúlt 9 év pozitív változást hozott-e,
vagy csak egyszerûen más. Mert - véleményem szerint - egy vezetõi elképzelés akkor
helyes, ha nem öncélú, ha másokat szolgál a
szakmai szabályok betartása mellett. Határozott és karakteres keretek között kell megtalálni, hogy a Hivatal miként tud polgárbarát, szolgáltatóbarát munkahely lenni.
- Miként épül fel a Polgármesteri Hivatal
szerkezete, milyen irodák mûködnek benne?
- Az újság keretei nem tennék lehetõvé,
hogy ezt a szerkezeti felépítést részletesen ismertessem, de minden érdeklõdõ szíves figyelmébe ajánlom a honlapunkat - tapolca.hu -,
amelyen nemcsak folyamatábrák, ügyleírások találhatók, de az ügyintézõk neve is. Sõt,
azt is megtudja az ügyfél, hogy egy-egy csoport, vagy iroda miként foglalkozik az ügyével és hogy ki intézi azt. Fel is tud készülni
belõle, hiszen az interneten valamennyi
jogszabály megtalálható. Itt most inkább
arról szólnék, hogy milyen változás történt az
elmúlt 9 évhez képest. Ács János polgármester úrral egyetértésben már a kezdetekkor
arra az álláspontra helyezkedtem, hogy növelni kell az egyes ügyintézõ felelõsségét,
tudatosítani kell benne, hogy azon a helyen,
ahol dolgozik, azért a munkáért õ a felelõs, és
ennek fényében kell dolgoznia. A cél érdekében elsõ és fontos lépésként a hatásköröket
gondoltuk át. Bevezettük a csoportvezetõi intézményt. Mielõtt bárki azt gondolná, hogy
ez több pénzbe került, azt kell mondanom,
hogy nem, hiszen az elmúlt idõszakban jelentõs létszámcsökkentést is végrehajtott a Hivatal. Amikor én idekerültem, közel százan
dolgoztak itt, most 84 az álláshely, ebbe beletartozik a polgármesteri tisztségtõl kezdve a

köztisztviselõkön keresztül a temetõõrig mindenki. A hatékonyság növekedett az elmúlt
években. A csoportvezetõi munkakör bevezetésével jól meg tudtuk határozni azokat a
kisebb egységeket, amelyek nagyon fontosak
szakmailag. Az idõ bennünket igazolt.
Csoportformában mûködik az Építési-, az
Adó- és a Hatósági Csoport. Ezek olyan karakteres területek, ahol nagyon fontos, hogy a
szakértelem, a vezetõi ismeretek meghatározó kollégák kezében összpontosuljanak, és
tudják irányítani azoknak a tevékenységét,
akik a mindennapi munkát végzik.
- Az elmúlt 9 évben a Polgármesteri
Hivatal nemcsak külsõleg újult meg, nemcsak
a személyi állományban és szervezeti felépítésében történt változás, de az ügyintézést
kiszolgáló technikai háttér is megváltozott.
Miként és milyen fokon?
- Ha azt mondom, hogy 9 évvel ezelõtt a
Hivatal számítógép-ellátása a mostanihoz
képest szerény volt, akkor nagyon óvatosan
fogalmazok. A kollégák többsége még írógépen dolgozott, és voltak olyanok is közöttük, akik nem tudták kezelni a számítógép
szövegszerkesztõ programját. Egy átmeneti
korban vettem át a Hivatal vezetését. Itt is
meg kell jegyeznem, hogy óriási szerepe volt
az Önkormányzatnak abban, hogy idáig
fejlõdtünk. Annak ellenére, hogy az állami
finanszírozás fokozatosan csökkent, az Önkormányzat minden évben áldozott arra,
hogy a technikai fejlõdés töretlen legyen. Így
értük el, hogy hamarosan az egész Hivatalban - most van tesztelés alatt - ügyfélhívó
rendszer fog mûködni, hogy az ügyintézõk
elõtt a majdnem a legkorszerûbb, de mindenképpen hatékony számítógép áll, rajta
olyan programokkal, amelyek maximálisan
segítik a munkáját. Az Okmányirodában már
pár éve mûködik és jól bevált az ügyfélhívó
rendszer. A folyamatos fejlõdés és fejlesztés
mögött határozott célkitûzés és tudatosság
van. Ahhoz, hogy idáig eljutott a város, nagyon alaposan meg kellett tervezni az elsõ
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lépéstõl kezdve a feladatsort, hiszen ezek
egymásra épülnek. Most jött el annak az
ideje, hogy a részeredmények egésszé álljanak össze, hogy már a külsõ szemlélõ is
érzékelni tudja a hatalmas változást.
- Milyen visszajelzések érkeznek el a
Hivatalba? Van-e sikerélmény?
- A hatósági munka elvégzése sajátos
helyzetet teremt. Két ellentétes érdekû fél
ügyében kell dönteni a jogszabályi keretek
között, minden érzelemtõl mentesen. Míg az
egyik ügyfél boldogan távozik, mert a
Hivatal az õ álláspontját támogatta, a másik
vesztesnek érzi magát, így szomorúan, vagy
keserûen távozik tõlünk. Így nehéz minden
alkalommal sikerélményhez jutnia az itt dolgozó köztisztviselõnek. De örömmel mondhatom, hogy egyre több dicsérõ levelet, telefont kapok, elsõsorban azoktól a polgároktól,
akiknek van összehasonlítási alapja ahhoz,
hogy miként intézik az ügyét az ország más
területén és nálunk. Az, hogy ezt a Minõségdíjat megkaptuk, hogy ISO-minõsítéssel rendelkezünk, hogy egyre több dicséret érkezik
el hozzánk, nem azt jelenti, hogy a Hivatal
hibátlan. Világosan kell látni, hogy ez azt
jelenti, hogy mindent megteszünk - és ezért
vállaltunk kötelezettséget - azért is, hogy
felderítsük a hibáinkat, és azokat kijavítsuk.
Ez az az elkötelezettség, az ami a Minõségdíj-ban is megjelenik. Mi szembe merünk
nézni és szembe akarunk nézni önmagunkkal. Ez pedig egy olyan szervezet esetében,
mint amilyen a Polgármesteri Hivatal csak
úgy lehetséges, hogy ez az elkötelezettség
úgy a vezetõk, mint a köztisztviselõk részérõl
megvan. Ezt méltányolta a külsõ szemlélõ is
akkor, amikor Tapolca Város Polgármesteri
Hivatalának odaítélte a Minõség-díjat. Ezúton is szeretném megköszönni Tapolca Város Önkormányzatának a töretlen bizalmat és
támogatást. A kollégáimnak pedig azt az
elkötelezettséget, ahogy a munkájukat végzik.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet
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Adventi várakozás
November 29-én, advent elsõ vasárnapján
kigyúltak az ünnepi fények a város utcáin,
terein.
Már hagyomány, hogy Tapolca polgárai
együtt ünneplik az adventi várakozás magasztos pillanatait. Az elsõ gyertya jelképes meggyújtására, a betlehemi-kapu megnyitására
összegyûlt tapolcaiakat elsõként Császár László

Csere Sándor kanonok-plébános a megszentelt gyertya jelentõségét hangsúlyozva a
hit, a szeretet és a remény keresztény szimbólumaként szólt róla.
A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének tanulói ebben az évben is meghitt hangulatú mûsorral készültek
az ünnepi alkalomra.

Fotó: Sulyok

A betlehemi éjszaka történéseit bemutató szoborcsoportot az alkotó, Kolop
József szobrászmûvész ajánlotta megtekintésre az ünneplõknek

Tapolcai képes lapok
Múltidézõ Tapolcai Képes Lapok. Ezt a címet viseli N. Horváth Erzsébetnek, az Új
Tapolcai Újság felelõs szerkesztõjének és
Parapatics Tamás önkormányzati fõtanácsadónak frissen megjelent, több száz,
1945 elõtti fotóval, írásos dokumentummal illusztrált helytörténeti kiadványa.

hanem feladatot is ró a tapolcai városvezetõkre és városlakókra egyaránt. - A könyvbõl számomra kiderült, hogy városunk egy
olyan érték, amelyhez hozzátenni kötelességünk. Itt mindenkinek feladata van,
hogy a jövõben, vagy éppen 100 év múlva
újra legyen mirõl számot adni - mondta.

polgármester köszöntötte. Mint mondta, az advent, a keresztény ember legszebb ünnepe, de
igazán boldoggá az teheti ezt az ünnepet, ha
figyelünk egymásra, ha nem azt számolgatjuk,
hogy mi mit kapunk, hanem arra ügyelünk,
hogy minél több szeretetet adjunk.
Szabó Emõke református lelkész arról szólt,
hogy az elsõ adventi gyertya meggyújtása azt
jelzi, hogy közel az Úr, akinek az útját lelki
nagytakarítással, belsõ csenddel kell elõkészíteni mindnyájunknak.
- Ne féljetek emberek! - hangzott el
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkésztõl az
adventi várakozás reményt adó bibliai üzenete: Jézus születésével Isten új lehetõséget
teremt az embernek.

Adventtõl Vízkeresztig címû rendezvénysorozatban volt kézmûves játszóház, állatsimogató, találkozhattak a kicsik a Mikulással, de
a Lucázás kedves hagyománya is megelevenedett ezeken a napokon. Felléptek a Tapolcai Musical Színpad tagjai, együtt játszhatott
a család. A karácsonyi kirakodóvásárban szép
ajándéknak valók várták a vásárolni szándékozókat.
December 22-én a Szentháromság-téren
felállított hatalmas karácsonyfa mellett együtt
ünnepel majd a város apraja-nagyja. Õket
Császár László polgármester köszönti.
/Az újság karácsonyi számának megjelenése utáni rendezvényrõl januárban számolunk be./
N. Horváth Erzsébet

A vendégkönyvbõl
Boldog békés ünnepeket kívánunk
Nyíregyházáról.
Melinda és Szabolcs
Boldog karácsonyt kívánunk az alkotónak
és minden kedves látogatónak.
Dorika
Kellemes karácsonyi ünnepeket!
Vajdaságból Szabadkáról
Fotó: Sulyok

Szép a betlehem!
Evelin, Vivien, Anya, Mama!

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches
Neues Jahr 2010 wünschen wir allen
Menschen in Tapolca.
Familie Sandor
Kérjük Édesanyádat
s nevelõ szent atyádat
áldjanak meg bennünket és
az örök hazánkat.

Gyuláról

Újra itt járunk. Az egy év szinte elrepült. A birkánk megcsalt, a kecskék ránk se hederítettek.
Barbee és Mira

A szerzõpáros: N. Horváth Erzsébet és Parapatics Tamás
A kötetet ünnepélyes méltatásokkal, vetítéssel, felolvasásokkal, kötetlen beszélgetéssel december 11-én mutatták be az
olvasóközönségnek a Városi Moziban.
A 160 oldalas „városportrét” elsõként
Lasztovicza Jenõ méltatta. A térség országgyûlési képviselõje, a megyei közgyûlés
elnöke örömét fejezte ki, hogy a nézõtér
széksorai megteltek, azaz sokak érdeklõdésére tart számot az új kiadvány. - Sok
település, kistérség igyekszik helytörténeti
könyvekben bemutatni életét, értékeit, ám a
Múltidézõ Tapolcai Képes Lapok formai és
tartalmi igényessége különleges átszellemült pillanatokat jelentett számomra fogalmazta meg a könyv kézbevételét követõen átélt élményét Lasztovicza Jenõ, aki
melegen gratulált és köszönetet mondott a
könyv alkotóinak és kiadójának.
Sólyom Károly alpolgármester méltatásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a régmúlt megidézése nemcsak élményt jelent,
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Késõbb Kovács Melinda, a városi televízió fõszerkesztõje beszélgetett a szerzõkkel.
Elhangzott: N. Horváth Erzsébet és Parapatics
Tamás már egy évtizede gyûjtötte, cserélgette
egymás között a régi tapolcai fotókat, dokumentumokat, eközben született meg a közös
gondolat, hogy ebbõl egy könyv is készüljön.
Amint azt a szerzõk elmondták, a gondolat
Kölcsey Norbertnek, a kiadó nyomda tulajdonosának támogató segítségével válhatott
kézzelfogható valósággá. A szerzõk nem
mulasztottak el köszönetet mondani azoknak
a tapolcai embereknek, régi tapolcai családok
leszármazottainak sem, akik féltve õrzött
személyes, mára „kincsekké vált” dokumentumaikat rendelkezésre bocsátva segítették a
munkát. A könyvbemutató szép pillanataihoz
tartozott, amikor dr. Sáry Gyula, dr. Fehér
Károlyné, Tóth József és Kertész Károly Tapolca régmúltjához kapcsolódó fiatalkori
élményeiket, meglátásaikat a közönséggel is
megosztották.
Töreky László

Fotó: Sulyok

A keleti városrész is díszbe öltözött
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Szakmai díj Tapolcának

Falak nélkül együtt
„Külön világ minden ember, ami összeköt bennünket, az az emberség.” Tatiosz
görög író örökérvényû gondolatát Választották mottóul a VII. Falak nélkül
együtt címû rendezvény szervezõi december 14-én a Tamási Áron Mûvelõdési
Köz-pontban.
Az idézetben is megfogalmazott emberség csodájával találkozhattak ezen a délutánon a jelenlévõk. A Tapolca Városért Egyesület, a Fõvárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó és a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
igazi karácsonyra hangoló, adventköszöntõ
csokrot nyújtott át a résztvevõknek.
A zsúfolásig megtelt teremben elsõként
Császár László, Tapolca Város polgármestere, a rendezvény fõvédnöke mondott

köszöntõt. Szólt arról, hogy advent idõszakában hangsúlyosabb szerepet kap az ember életében az egymásra való odafigyelés,
az együvé tartozás érzése, és a szeretet is
felerõsödik.
A köszöntõt követõen a színpadon egymást váltották a szebbnél-szebb és megindítóbb mûsorszámok. Ezeket megszakítva Bajner
Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgatója
és Vaski Ferenc, a Darvastói Foglalkoztató
Intézmény vezetõje is elmondta adventköszöntõ gondolatait.
A kicsi iskolások éneke, a nagyobbak
modern tánca, a szavalatok, a Tapolcai Musical Színpad karácsonyi színjátéka, a betlehemi éjszakát megidézõ jelenet mind-mind
csak megerõsítették a közönségben, hogy
ilyen csodákra szükség van.
NHE

December 11-én a Megyeháza Szent István
termében vette át Marton József, Tapolca
alpolgármestere azt a szakmai díjat, amelyet a város a Dr. Papp Pál-Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny rendezéséért és a hagyománytiszteletért kapott.
Dr. Papp Pál (1913-1972) fogorvos, atlé-

Ünnep a SZISZI-ben
November 30-án - nyugdíjba vonulása
alkalmából - bensõséges ünnepség keretében búcsúzott Lájerné Tóth Éva
címzetes igazgató diákjaitól, jelenlegi
és volt kollégáitól, dolgozóitól.
Az érthetõen mélyen meghatott igazgatót Szollár Gyula megbízott igazgató és
Csõkör Szilvia tanuló kísérte az aulában
felsorakozott ünneplõk elé. Minden osztály képviseletében 1-1 diák egy szál virá-

got adott át. Ideillõ Wass Albert-verssel,
szép énekkel köszöntötték a tanulók.
Majd az igazgató szokott kedves lendületével szólt az ünneplõkhöz, ill. a tanáriban felvázolta a 24 éves pályaív fontos állomásait (1985-2009). A kölcsönös ajándékozások után Lájerné Tóth Éva átadta az iskola „KULCSÁT” Szollár Gyula
megbízott igazgatónak.
G. Dr. Takáts Gizella

Gécsek Tibornak Csermák József
adta át a vándordíjat

Interneten a helyi rendõri munka

RENDÕRSÉGI HÍREK

Évfordulók
1872. december
137 éve
„1872. évi deczember havában a Tapolcza melletti Szent-Györgyhegyen egy munkás ásás alkalmával cserépedényben egynéhány száz darab római
pénzt talált. … E kincs a legnagyobb
valószínûséggel Gallien császár uralkodásának
utolsó éveiben elásatott.”
1972. december 1.
37 éve
Tapolcán megkezdõdött a rendszeres barlangterápiás kezelés.
1897. december 5.
112 éve
A Tapolcza és Vidéke december 5-i számában
közli, hogy megalakult a tapolczai Katholikus
Legényegylet. Elnök: Ley József plébános.
1889. december 6.
120 éve
Tapolcán megalakult a Balatonvidéki Filoxéra
Ellen Védekezõ Egyesület.
1909. december 8.
100 éve
Elhunyt Miltényi József ügyvéd, birtokos, a
szabadságharc huszárkapitánya.
1946. december 14.
63 éve
A képviselõtestület elhatározza a Tavasbarlangnak
a látogatók elõtti megnyitását és a belépõdíjat 1 Ftban, iskolás csoportoknak 50 fillérben állapítja
meg. A bevétel 20 százaléka a barlang kezelõjét
illeti meg.
2004. december 19.
5 éve
52 diszeli mártírra, az I. világháború elesett
katonáira emlékeztek Diszelben a Trápli István
által készített emlékszobornál.
1906. december 20.
103 éve
Ezen a napon gyulladtak ki a villanylámpák
elõször Tapolcán.
1859. december 23.
150 éve
E napon született Vastagh János tanár, a Tapolcakörnyéki rétlecsapolások szervezõje.
1989. december 24.
20 éve
Felelõtlen suhancok betörtek a gyermekkönyvtárba, amit távozásukkor felgyújtottak. A randalírozás és a tûz által okozott kár milliós nagyságrendû
volt.
1896. december 25.
113 éve
„Hozzuk haza Batsányi hamvait!” címmel Lasz
Samu fõreáltanodai tanár nyílt levelet intéz
Tapolca város „hazafias közönségéhez”.
1939. december 25.
70 éve
Megszûnt a 20 évig folyamatosan megjelenõ
Tapolcai Újság.
1869. december 31.
140 éve
Tapolca lélekszáma 4081 fõ.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

- Jogosulatlan vagy a céltól eltérõen személyes
adatot kezelve elkövetett személyes adattal
visszaélés vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki
2007. évben egy gyõri Kft-nél nagyobb menynyiségû fémhulladékot adott le 3.291.400. Ft
értékben helyi lakos személyes adatainak felhasználásával. A fentiek okán a helyi lakos
ellen APEH ellenõrzés indult.
- Nagyobb értékre elkövetett lopás bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki Tapolca-Diszelben
a sértett nyitott állapotban hátrahagyott
lakóházába behatolt, és onnan trükkös lopás
módszerével készpénzt tulajdonított el. A
lopással okozott kár 1.850.000. Ft.
- Közúti jármû ittas vezetése vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
helyi lakos ellen, aki az általa vezetett személygépkocsival a Kossuth utca és a Veszprémi út keresztezõdésében található körforgalomnál úgy vett részt a közúti forgalomban,
hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt
fogyasztott. Nevezettet ugyanezen napon
korábban azonos cselekmény elkövetése miatt
már kétszeri vérvétel céljából a tapolcai
rendõrkapitányságra elõállították.

Házasságot
kötöttek:
Kiss Zsolt és Szabó Anita Szabina
Gratulálunk!

taedzõ egyetemista korában maga is eredményes sportoló volt, de halhatatlanná az az
emberi és edzõi munkája tette, amellyel
Csermák Józsefet, a 20 éves tapolcai kalapácsvetõt 1952-ben a helsinki olimpia bajnokává emelte.
Emléke elõtt tisztelegve elõször 1974-ben
- 35 évvel ezelõtt - rendeztek dobóversenyt
Veszprémben. A verseny örökös vándorserlegét, egy 1955-ös athéni viadalon nyert serleget, Csermák József ajánlotta fel.
A változó helyszínek után az emlékverseny 1993-ban talált végleg haza Tapolcára.
Dobott itt Zsivótzky Gyula, Gécsek Tibor,
Annus Adrián, Kiss Balázs, Pars Krisztián és
Orbán Éva is.
Dr. Papp Pál emlékére 1994-ben avattak
emléktáblát a Kistó partján lévõ Pantheonfalon.
2001-ben meghalt a tanítvány, Csermák
József is, az õ márványtáblája a mesteré mellé került. A 2002-tõl megrendezésre kerülõ
versenyek pedig már a kettõjük nevével fémjelzettek: Dr. Papp Pál-Csermák József
Nemzetközi Atlétikai Emlékverseny néven
jegyzi a sportvilág.
A versenyek minden évben a kettõjük emléke elõtti tisztelgéssel, koszorúzással kezdõdnek.
N. Horváth Erzsébet

A nemrégiben elindult www.tapolca.hu/
police oldalon elérhetõk a tapolcai rendõrség legfontosabb, lakosságot érintõ információi - tájékoztatta lapunkat dr. Smura
János rendõrkapitány.
A rendõrség fontosnak tartja, hogy a lakosság az interneten is megismerhesse a balesetés bûnmegelõzés érdekében tett erõfeszítéseiket, mindennapi munkájukat, elsõ kézbõl származó friss rendõrségi hírekkel lássa el az olvasókat. A honlapról letölthetõ több olyan ügyintézéshez szükséges nyomtatvány is, amelyek
eddig csak személyesen voltak elérhetõk. Az
autósoknak szolgál fontos információval a
traffipax hírek, amely a sebességmérések várható helyszíneirõl ad részletes tájékoztatást. A
honlap „pályázat” menüpontjára kattintva pedig jelenleg olyan oldalakat érhetünk el (kresz
totó, rajzpályázat) amely a legújabb, elsõsorban a térség ifjúságának körében végzett népszerûsítõ, felvilágosító, közlekedésbiztonsági
prevenciós rendõrségi munkáról ad képet, részletes letölthetõ információkat.
Így év vége felé válik újra beszédtémává a
petárdák, tûzijátékok, szakszóval a pirotechnikai eszközök használatának veszélye, forgalmazásának és használatának szabályai. A
rendõrség honlapján errõl is bõ tájékoztatást
kaphatunk. Érdemes elolvasni, hiszen idén
súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik
jogosulatlanul kereskednek, birtokolnak,
vagy felhasználnak ilyen eszközöket, illetve
azokat nem az érvényes korlátozások szerint
használják.
Töreky László

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:
Czeiner Balázs és Krakker Zsuzsanna gyermekük: Maja
Horváth Béla Zoltán és Szép Melinda
gyermekük: Áron
Móricz Gábor és Ládonyi Veronika
gyermekük: Virág Liza
Muzsi Tamás és Szokoli Renáta
gyermekük: Tamás
Szabó Géza és Varga Bernadett
gyermekük: Krisztina
Szokoli István és Krózser Anett
gyermekük: Áron

Gratulálunk!

Új Tapolcai Újság

A rendõrség által meghirdetett, Szabályosan közlekedem címû rajzpályázatra közel 200 alkotás érkezett

Önkormányzati
Mikulás-ünnepség
December 7-én nagy nyüzsgés, ajándékkészítés zajlott a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban. Tóth Mária oktatási referens
ügyesen szervezte a gyermekek várva várt
ünnepségét.
Az önkormányzati dolgozók gyermekeinek bevonásával változatos játékokat készítettek az anyukák, óvónénik: csuhécsengõt, tortapapírból angyalkát, színes gyurmából karácsonyi figurákat. Gyöngyöt fûztek, papírt ragasztottak mécsestartónak. Ügyes kezek arcot
festettek, a kézre indiai henna-festés is került.
Majd megérkezett a Mikulás. A gyermekek
énekkel köszöntötték: „Jó gyermek barátja”,
aki egy nagy könyvbõl felolvasta a neveket, a
névhez tartozók tulajdonságait: ki a jó
gyerek, megeszi-e az ebédet, alszik-e, szót
fogad-e stb. Majd átadta egyenként az
ajándékcsomagokat. A megijedt, elfogódott
kicsik helyett persze anyuka, apuka vette át s
köszönte meg.
Énekszó mellett búcsúzott el a Mikulás.
G. Dr. Takáts Gizella

2009. december
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„Az igazi barátaim kitartanak mellettem jóban-rosszban”
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõt, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnökét politikussá válásának kezdeteirõl,
a családról, a barátságról és a karácsonyi készülõdésrõl kérdeztük.
- Képviselõ Úr! Több mint tíz éve
képviseli választókörzetünket a Parlamentben, a megyei közgyûlés elnöke. Sok-sok
feladat, felelõsség és elfoglaltság. Nem
hiányzik az elõzõ „élete” és foglalkozása, a
szõlészet és borászat?
- De igen. Hiányzik az a régi, nyugodtabb életforma, amit a szõlészet és borászat
jelentett, mert a közéletben tevékenykedni
nem egy egyszerû dolog, ha az ember meg
akar felelni az elvárásoknak, a környezetének és az önmagának támasztott követelményeknek. Nagyon sok idõt és energiát
vesz el a napi munka, de akkor még ott vannak a rendszerint esti, hétvégi rendezvények, ünnepek, kulturális programok, baráti
találkozók, falunapok.
- Politikusi pályát választani - véleményem szerint - családos embernek nemcsak
egyszemélyi döntés.
- Valóban nem. Sokat gondolkodtunk
1998-ban a feleségemmel azon, hogy eleget
tegyek-e a FIDESZ megtisztelõ felkérésének, induljak-e az országgyûlési választáson. De a rendelkezésemre álló három hónap meggyõzött arról, ha szeretnénk változtatni az addigi életünkön, ha nyugodtan és
szabadon szeretnénk élni, ha olyan életet
szeretnénk, ahol a munkának becsülete van,
akkor igent kell mondanom.
- Gyermekei miként viszonyultak az édesapjuk szinte 24 órás szolgálatához?
- Amikor országgyûlési képviselõ lettem,
õk még általános iskolások, illetve a legkisebb még óvodás volt. Hétköznap ritkábban lehettem velük, de a szabadidõmet igyekeztem úgy alakítani, hogy azt a családdal
tölthessem. A hétvégi rendezvényekre, ha
olyan típusúak voltak, amelyeknek hangulatát a gyerekek is élvezték, elkísért a családom.
- Azóta azonban eltelt tíz év.
- Ahogy telt az idõ és nõttek a gyerekek,
minden megváltozott. Kialakult az önálló

életük, hobbijuk, baráti társaságuk lett,
sportolni kezdtek. Már sokkal nehezebb
volt a család összetartása, de szerencsére
hétvégén még mindig együtt tudtunk lenni.
Gyökeresen akkor változott meg a helyzet,
amikor Jenci, a nagy fiam, és a leányom,
Dóra Budapestre került egyetemre. Õk már
sokkal ritkábban járnak haza, csak a
legkisebb gyermekünk, az általános iskolás
Máté van valójában velünk, de neki is ott
vannak a barátok, edzések. Régen a 3 gyermek rendesen belakta az otthonunkat,
mostanra viszont már Erzsi, a feleségem
sokat van otthon egyedül.

is, akiknek segítettem a céljaik elérésében ellenem fordulnak, vádaskodnak és pletykákat terjesztenek rólam. A legutóbbi például az, hogy a tapolcai strandot én vettem
meg 17 millió forintért, és azért kellett
bezárni. Sõt, már a fiamtól a nyári bérlet ára
iránt is érdeklõdtek. Az ilyen és az ehhez
hasonló kitalált történetek ellen nem lehet
védekezni, nem tudok odaállni minden
ember elé, hogy elmondjam az igazságot.
- Bizonyára nemcsak az ellenségeinek, a
vádaskodóknak a száma, de a „barátoké” is
megnövekedett. Miként lehet kiszûrni azt,
hogy kinek õszinte a közeledése és ki az,

Lasztovicza Jenõ 2005-ben a Junior Vívó EB-n együtt szurkolt fiával, Mátéval és
Császár Lászlóval a Városi Rendezvénycsarnokban a tapolcai vívóknak
- Az elmúlt évtized tapasztalatainak birtokában ilyennek képzelte a politikusi létet,
vagy másnak?
- Egészen másra számítottam annak idején. Azt, hogy teljes erõbedobással, hittel és
felelõsséggel kell tevékenykednem országgyûlési képviselõként, az addigi életemnek
is sajátja volt. De arra nem gondoltam,
hogy mennyi rosszindulatú, koholt váddal
kell majd szembesülnöm. Nem hittem
volna el, hogy sok ember - köztük olyanok

akit csak az érdeke vezet?
- Nem könnyû ezt kiszûrni, különösen az
olyan embernek nem, mint amilyen én is
vagyok. Alapvetõen hiszek az embereknek,
annak ellenére, hogy a szûkebb környezetem is gyakran figyelmeztet arra, hogy az
elsõ kézfogás után nem kellene mindenkit a
bizalmamba fogadni. Nem tehetek róla, de
ilyennek születtem. Vallásos nevelést kaptam, a családom is mindig azt vallotta, hogy
a megbocsátás, a szeretet, a másik ember

tisztelete nagyon fontos. Ezek a mostani
életemnek is a fõ mozgatói. Bár el kell
ismernem, hogy a sok-sok bántás már egy
kicsit megedzett, az illetõnek adott második, vagy harmadik esély után már gyanakvó kezdek lenni. Egy biztos: az elmúlt tíz
évben több olyan „barát” maradt el mellõlem, aki csak színlelte a barátságot. Az igazi
barátaim kitartanak mellettem jóban-rosszban, szavak nélkül is értjük egymást és kérés nélkül segítünk a másikon. Nagyon öröm
számomra, hogy sok ilyen barátom van.
- Képviselõ Úr! Közeledik a karácsony,
miként készülnek rá?
- A fenyõfavásárlás az én feladatom, a
helyére is én állítom be, de feldíszíteni már
hárman fogjuk: a feleségem, Máté és én. A
nagyoknak ilyenkor az egyetem vizsgaidõszaka van, csak Szenteste napján
érkeznek majd haza. Szerencsére én már
néhány nappal elõbb szabad vagyok, ha
csak nincs SOS-jelzés, hogy mennem kell.
- A bevásárlásba, a fõzésbe besegít-e?
- Igen, szoktam segíteni a bevásárlásban,
bár megvallom, nem szeretem. Szoktam
fõzni is, sõt, volt úgy, hogy a családom is
megdicsérte a fõztömet, de valójában inkább csak kukta vagyok a konyhában. Szívesen teszem ezt, magam után el is mosogatok. Szól a rádió és én közben elmerülhetek
a gondolataimba, ha nem csörög a telefon...
- Van valamilyen hobbija?
- Mindig nehéz helyzetben vagyok, ha
ezt megkérdezik tõlem. Mert hiszen nagyon
szeretek sportolni, de az idõm kevés rá.
Mátéval - ha tehetjük - szívesen megyünk
különbözõ sportversenyekre.
- Közeledik a karácsony, a szeretet legnagyobb ünnepe. Mit kíván Tapolca polgárainak, az Új Tapolcai Újság olvasóinak
ezen az ünnepen?
- Azt, amit magamnak is. Mint hívõ ember, belsõ, lelki békét, szeretetet, a család és
a nagyobb közösség, a nemzet és a város
összetartozását, boldogságot, egészséget,
biztos megélhetést kívánok Minden Tapolcai Polgárnak és az Új Tapolcai Újság
Minden Olvasójának.

„Egy hosszú és nehéz esztendõ megannyi emléket idéz”
2008. december 10-e gyászkeretes napja
Tapolca Városának. Ács János polgármester ezen a napon hunyt el, elindulva azon
az úton, ahová földi halandó nem kísérheti
el, megtért a Teremtõhöz. Halálának 1 éves
évfordulóján a család és a számára kedves,
igaz barátok állták körül a sírját a tapolcai
új temetõben. Az emlékbeszédben Szabó
Emõke református lelkész idézte meg az
alakját.
„Összecsapnak a fájdalom sötét / S a láz
vörös hullámai / De az élet süllyedõ hajójáról
/ szavak szállnak szerte szét / S egy tiszta,
boldog hangot hallani / Megyek már
Jézusom, mindig feléd” (Túrmezei Erzsébet)
És valaki elindult 1 évvel ezelõtt december
10-én azon az adventi reggelen, de egy
egészen más úton ment, amin a halandó
ember rohan annyi éven át. Nem por, sár és
hólepte úton, hanem azon, amely összeköti az
embert az Isten szívével. Egy olyan fényes
úton, amely szem nem látta mennyei horizontot ragyogtat fel, az örök élet kapuját. Azt a
kaput, amely egyedül a Krisztusba vetett hit
árán tárul fel az ember elõtt. Olyan hit árán,
amely szívünk utolsó dobbanásával az Istennek tetszõ élet jutalmát nem földi értékekben
méri.
„Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az
Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámasztott és maga elé állít veletek együtt.”
(2 Kor 4:14)
Egy hosszú és nehéz esztendõ telt el,
amely megannyi emléket idéz. Férjrõl, apáról, rokonról, munkatársról, barátról egy
református hívõ presbiterrõl, városunk pol-
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gármesterérõl, egy mindig egyenes, megalkuvást nem ismerõ emberrõl, aki a rábízottakért Isten elõtt vállalt felelõsséget. Emlékek, amelyekben ma már új értelmet nyernek az elhangzott szavak, a félbemaradt
beszélgetések, az az ajándék szeretett városának, amelyet 2007 decemberében is úgy
adhatott át az Új Tapolcai Újság címoldalán,
hogy akkor is, ott is Isten oltalmát kérte az itt
élõkre.

Az emlékezés virágai

Õ írja „Karácsony örömhíre milliók és
milliók számára bizonyítja, hogy van remény,
ha hittel, szeretettel éljük életünket, ha felismerjük az igazi ajándékot, ha szeretünk és
szeretve vagyunk. A várakozás magasztos pillanataiban vegyük számba értékeinket, gondoljunk a családunkhoz, lakóhelyünkhöz,
nemzetünkhöz való tartozásunkra.”
És Heltai Jenõ máig ható, az õsi ajándék
útját kutató szavaival készüljünk a holnapra.
„Talán imádkozni kellene, / vagy viszszanézni arra, / mi mögöttünk van / Megfogni
egymás kezét / Összebújni, egymást megölelni / És utolsó szikrájából annak, mi bennünk
emberi / Új tüzet rakni, új jövõhöz / És friss
kenyérsütéshez”
Utolsó már onnan felülrõl küldött Karácsonyi üzenete Böjte Csaba szerzetes szavait idézte: „Jézus Krisztus üres kézzel jött
közénk Karácsony estéjén. Nem hozott
ajándékot, mert Õ maga akart lenni az
Áldás, az Ajándék. Mi is üres kézzel jöttünk
a földre azzal a hivatással, hogy áldás,
ajándék, simogatás legyünk, válasz a fojtogató kérdésekre.”
A küldetés felelõsségének sokszor nagyon
nyomasztó terhe alatt - keresztyéni alázattal
tudott Ács János dicséretet énekelni, imádságként.
„Jövök semmit sem hozva / Keresztedbe
fogózva / Meztelen, hogy felruházz / Árván
bízva hogy megbocsáss” És míg énekelt,
akkor egyszer, halála elõtt egy hónappal a
megterített úrasztalánál sírni láttam õt - s
azóta sokszor eszembe jutnak azok a könynyek.

Új Tapolcai Újság

Ha csak Ács Jánosról õrzött emlékek, a
hitvesi, gyermeki, rokoni, baráti, honfitársi
szeretet is - tisztelet érzése indította volna szívünket arra, hogy e szomorú évfordulón megálljunk e sír fölött, tekintetünk csak a múltba
nézhet, és az idõtõl várhat a gyász, veszteség
miatt gyógyulást. A múló idõ mindent beborító fátylán át sebeket takarhat ugyan, de
gyógyulást, igazi vigasztalást nem ad. Hit nélkül az ember csak azt látja, ennyi az élet, hogy
ma mi emlékezünk, s holnap tõlünk búcsúznak, mert „látni halott arcot, hulló virágot:
mindenütt a halál hatalmát látod, és gyászod
terhét roskadozva viszed, ha nincsen húsvéti
hited.” (Túrmezei Erzsébet)
Szent hit nélkül lehet élni, de nem
érdemes. Mert bár mindened meglehet,
család, otthon, karrier - csak épp a közép, a
lényeg marad üres. Az, amitõl ember tudsz
maradni az embertelen világban, ami megzavarhatatlan békességgel tölt el, ami reményt közvetít feléd akkor, amikor összecsapnak fejed fölött az élet hullámai, ami
életrõl beszél a sír fölött a temetõben, ami a
feltámadást hirdeti akkor, amikor minden
veszni látszik. Mert a hitünk által tudjuk,
hogy Ács János elõrement drága szeretteinkhez, akik ott vannak immár az Úrnál, csak a
másik oldalon. Ámen”
A sírnál egy szál hófehér virággal a kezükben és meggyújtott mécsessel hajtottak fejet
Ács János emléke elõtt Császár László polgármester, dr. Imre László jegyzõ és a
Képviselõ-testület tagjai.
Az oldalt összeállította:
N. Horváth Erzsébet

KULTÚRA

Kóruséneklés Tapolcán
Az elõzmények a XIX-XX. század fordulójára tehetõk. Az akkor alakult Csobánc
Dalkör és a templomi kórus rendszeresen
énekelt az 1920-as években Tapolcán,
egyrészt a katolikus templomban, másrészt a Hangya Szövetkezetben és az Iparoskörben. Ezekben az együttesekben csak
férfiak vettek részt.

tozatos volt: a virágénekektõl a külföldi
kórusszerzõkön és a magyar klasszikusokon át a kortárs mûvekig.
A hatvanas évek közepéig fõként - az
akkor még község - Tapolca ünnepségein és
a környezõ kisebb településeken léptek fel.
Többször szerepeltek a gimnázium kórusával együtt. A várossá nyilvánítás ünnepén

A Kórus 1978-ban. Vezényel: Borsányi Gábor
Igazán magas színvonalú éneklés Borsányi
Gábor gimnáziumi tanár munkásságával kezdõdött az 1950-es évek elején. Borsányi tanár úr szervezte meg a tapolcai szimfonikus zenekart és mellette a polifonikus
mûveket éneklõ vegyes kórust az Iparos
Körben, majd a MÁV Batsányi János
Mûvelõdési Központban. Repertoárjuk vál-

Menjünk mi is
Betlehembe!
E címmel tartott adventi estet december 18-án a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban Kolti Helga színmûvész, a Magyar Kultúra Lovagja
és Maczkó Mária Magyar-Örökségés eMeRTon-díjas népdalénekes.
A méltán nagy érdeklõdést kiváltó
mûsorban felváltva kapott szerepet az
ének és a szöveges irodalom. Mikor
Máriához Gábriel eljöve énekkel az
advent, a Jézus-váró titok kapott hangot. Erre visszhangzott a vers: csodát
várni télben, hitre cserélni a kételyt.
Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten
- szólt a dal. A legtökéletesebb szívrõl
beszélt a próza. Voltál-e rongyosok
között? Ki szenved helyetted? Szociális érzékenységünkre hat a szó. Ifjak és
öregek, térjetek a jóra - int a dal.
Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítõnk - szállt az
ének, majd a mindig klasszikus Ave
Mária és az Isten áldását kérõ jókívánság gyönyörû, kiérlelt hangon, a
szövegképzés szépségével.
A Betlehemi királyok címû vers
elõadásakor a mûvész tökéletesen játszott Gáspár, Menyhárt, Boldizsár,
Mária szerepében.
Áhítatos, magas színvonalú, színesértékes elõadás volt.
G. Dr. Takáts Gizella

is nagy sikerrel léptek fel 1966. március
31-én.
Borsányi Gábor karnagy úr kórusa 1969-ben
vette fel a Batsányi János Vegyes Kar nevet.
Ekkor már mintegy 16 éve Tapolca zenei
életének meghatározó tényezõje volt. A
kórus színvonalára jellemzõ, hogy több
rádió-felvételt is készítettek velük (a 6-os

I. rész

stúdióban, a Szépmûvészeti Múzeum matinéján, az Agrártudományi Egyetem egyik
elõadójában stb). A Tapolcáról készült TV
felvételen is énekeltek, és az egész felvétel
alatt Õket lehetett hallani. A nyolcvanas
évek elején több külföldi turnén is részt
vehettek a KÓTA (Kórusok Országos Tanácsa) engedélyével. Így énekeltek az elsõ
idõkben fõként Csehszlovákiában (Diószegen, Galántán, Kassán) és az NDK-ban,
Halle megye különbözõ városaiban, majd
- miután magasabb minõsítést értek el,
„nyugati” utakon - Innsbruckban, Bécsben,
Rovaniemiben, Helsinkiben. A nyolcvanas
években azután cserekapcsolatok révén
eljutottak az NSZK-beli Neulussheimbe
illetve Stadthagenbe. Ez utóbbi várossal
Tapolca testvérvárosi kapcsolata is ezen az
úton indult el. A második kiutazásuk alkalmával vitték magukkal a tapolcai polgármester által aláírt nyilatkozatot, és hozták
vissza a stadthageni polgármester aláírásával ellátott példányt.
Az alapításkor alakult társadalmi vezetõség elnöke Lux Kálmán volt. Õt Virág
László követte. A cikkben szereplõ adatok
nagy részét is tõle kaptuk, hiszen az elnöksége idején történtekrõl sok szép írott
emléket és tanulságos képet, albumot õriz.
Õ ma is tagja a Batsányi Kórusnak és
nagyon egyet tudok érteni a megállapításával: „Borsányi Gábor irányítása alatti 15
évben több csodálatos élményben volt részünk, mint az azt követõ 25 évben együttvéve.”
A magam részérõl hozzátenném azt is,
hogy ezek meghatározó élmények voltak
mindannyiunk számára.
Csaba Dezsõ
Folyt. köv

Városunk nagy múltú intézménye
22 kötetben, 4601 oldalon
22 kötetbõl álló évkönyvsorozatot adományozott a Wass Albert könyvtár
helyismereti gyûjteménye számára Zentai
Gábor, a Batsányi János Mûvelõdési
Központ közelmúltban nyugállományba vonult igazgatója november 25-én.
A gyûjteményt Nagy Eörsné igazgató
köszönettel vette át Zentai Gábortól, mint
mondta, az Évkönyv a könyvtár helyismereti részlegén kap helyet. Majd az
ajándékot elismerõ oklevéllel jutalmazta.
Az adományozóval N. Horváth Erzsébet,
az Új Tapolcai Újság felelõs szerkesztõje
beszélgetett az ünnepélyes átadáson a
könyvtár olvasótermében szépszámú érdeklõdõ jelenlétében. A Batsányi János
Mûvelõdési Központ tevékenysége a sajtóból válogatott cikkek tükrében címû
évkönyvsorozat 1974-tõl, 2008-ig kíséri
nyomon Tapolca nagy múltú mûvelõdési
házának életét.
Ez idõszak alatt gyûjtötte össze Zentai
Gábor azokat az írott sajtóban megjelent
tudósításokat, interjúkat, fotókat és egyéb
kapcsolódó dokumentumokat, amelyeket
a közelmúltban kronológiai sorrendbe rendezett és igényes, sok kötetes kiadvány formájában - Lasztovicza Jenõ országgyûlési

képviselõ és Császár László polgármester
ajánlásával - a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum látogatói számára is hozzáférhetõvé tett. A gyûjteménybõl a jövõben a
könyvtárlátogatók megismerhetik a mûvelõdési ház történetét, a falai között
zajló, mai mércével mérve rendkívüli
közösségi és kulturális életet, amely pezsgõvé és jó hírûvé tette a ‘80-as, ‘90-es
években fénykorát élõ intézményt.
Kiderült, amit ma már kevesen tudnak:
a Zentai Gábor által, 1974 és 2009 között
irányított intézményben a megszámlálhatatlan színházi, megyei és országos kulturális esemény és több, mint 51 kisközösség mellett, sok éven át mûködött a
térség határait is túllépõ cigány-, jogász-,
értelmiségi- és orvos klub.
A közmegbecsülésnek örvendõ igazgatót intézményének magas szintû szakmai irányítását a legmagasabb országos
elismerésekkel ismerték el az elmúlt évtizedekben. Kiváló népmûvelõi, háromszoros aranykoszorús TIT-díjjal, MSZOSZdíjjal, Pro Comitatu-díjjal, kétszer a
Veszprém-megyéért arany fokozatával
ismerték el tevékenységét.
Töreky László
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K.D.K.

Tél… szél
Szél… szél, téli szél!
jég… jég, fényes jég!…
Kék erõ
tiszta hó
fény verõ
Szél, szél… téli szél,
fagy fogó
jég, jég, tiszta jég…
roppanó
Csengetõ
koppanó
csöpp szánkó
fagyverõ
rikkanó
fényfogó
kis rajkó
huppanó Szél, szél… téli szél,
dobbanó Jég, jég, tiszta jég!
kis rajkó Fagyfogó
fényes hó
rikkanó
rikoltó
kis rajkó
huppanó
roppanó
- téli fény
jég-fogó
csillogó-villogó…

Egy állatorvos
naplótöredékei
Dr. Bartalis Imre orvos-író 2009 karácsonyán egy újabb könyvvel, a hetedikkel
örvendeztette meg az olvasóközönséget.

De nem jól mondom, nem is könyvvel,
hanem a lelkének egy-egy rezdülésével,
emlékeinek, életének naplótöredékével.
Tükörrel, amelybe, ha belenézünk, nemcsak õt látjuk, de megérezzük azt az elkötelezettséget is, amelyrõl így vall: „Nekünk
keresztényeknek gyertyáknak kell lennünk.
A gyertya, ha meggyújtjuk, világít, ha kezünket közel tesszük hozzá, meleget érzünk,
és a gyertya lassan elég. Elmondhatjuk-e,
majd ha gyertyánk lángja utolsót lobbanja,
hogy fényt és meleget árasztottunk magunk
körül. Mert élni csak így szabad és így
érdemes. Nagyon nehéz folyton lobogni, de
megpróbálom.”
NHE
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„Ó boldog Betlehem, áldások városa”
Miért mondja a szép karácsonyi ének
Betlehem városát boldognak? Azért, mert ott
született a világ Megváltója, Jézus Krisztus.
Már az elsõ emberek számára vigaszt
jelentett az isteni ígéret, hogy eljön a
Messiás, a világ Üdvözítõje, aki helyrehozza
a bûnbeesés következtében megromlott viszonyt Isten és ember között. Ezzel vigasztalták a próféták is a választott népet, hogy
eljön a Messiás és közülük születik.
Boldog a város, ahol Jézus született. Még
boldogabbak azok, akiknek szívében, lelkében megszületik a betlehemi Kisded. Jézus
mondta a hitetlenkedõ Tamás apostolnak:
„Tamás most boldog vagy, mert láttál és hittél. Még boldogabbak azok, akik nem láttak
és mégis hisznek.”
Hosszú volt a várakozás. Több ezer év. A
hosszú várakozás növelte az emberekben a
vágyat nemcsak a választott népben, hanem a
pogány világban is. Így, amikor eljött a
várva-várt Üdvözítõ, igen nagy örömöt szerzett a jószándékú embereknek. A Szentírás
hirdeti, hogy örültek az égben az angyalok is.
Örültek a pásztorok, örültek a napkeleti bölcsek. Örült az Agg Simeon, aki kezébe vehette a gyermek Jézust. Örült Anna prófétaasszony, mert láthatta a Kisdedet.
Álljunk mi is az örvendezõk sorába.
Ahogy az ének áldások városának nevezi
Betlehemet, mert benne született Jézus, még
inkább áldottak azok, akik hittel befogadják
szívükbe, lelkükbe az emberré lett Istent, a
világ Üdvözítõjét.
Szeretnénk megérni, hogy legalább karácsony napján minden ember szívét valami

mennyei béke töltse el, ahol az igaz szeretet
mindent jóra hangol. Jézus békét hoz mindenki szívébe, aki befogadja Õt. Mivel kifejtette, hogy az általa hozott béke nem olyan,
mint amit a világ adhat, ezért Hozzá kell
mennünk, ha igazi békét akarunk. Ez a béke
már átlépi a földi kereteket és valami örökre
nyit kaput.
Sajnos, mai világunkban a karácsony szelleme, igazi értéke, mintha elhalványult volna.
A legszebb ünnep igazi értékének helyét kezdi csak az ajándékozás kitölteni. Az ajándékozás szép dolog, de az ünnep hitbõl fakadó
átélése nélkül üres tett. A karácsony igazi ajándéka, ha jó szót kapunk, ha jó szót szólunk,
ha szeretet van minden emberi közösségben.
A karácsony szép ünnepét megelõzi az
ádvent. Ádvent a várakozás és készülõdés
ideje. Készülünk a Jézuska befogadására. A
Szentcsalád nem kapott szállást Betlehemben. Mi szívesen adnánk helyet a Szentcsaládnak. Az ilyen jószándékunktól Jézus ma
mást vár. Azt várja, hogy szeretetébõl éljünk,
és szeretetében éljünk. Akarjunk örömmel
ezen az úton járni.
A lélek örömével és szeretetével imádkozzunk õszinte szívvel egy karácsonyi ének
szövegét:
„Ó te József mit gondoltál, / hogy istállót
választottál / az ég és föld Urának? / Térj be
hozzánk Máriával, / született kis Jézuskával, /
lakjatok mi szívünkben.”
Mindenkinek nagy szeretettel kívánok kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket!
Csere Sándor
kanonok-plébános

Adventi zenés áhítat
A Boldog Özséb Alapítvány meghívásának eleget téve dr. Barsi Balázs atya december 5-én a római katolikus templomban adventi elmélkedést tartott.
Szólt a karácsony hitérõl, az ünnep mély és nagyon tiszta kegyelmérõl, a Jézus
születésével kezdõdõ új, emberibb életminõségrõl, az Istentõl teremtett és megváltott
világról, valamint arról, hogy a keresztény ember örök várakozásban és készültségben
él, már nem a megváltó, hanem az ítélõ Krisztusra vár.
A Tapolcai Kamarakórus Kodály: Harmatozzatok!, Halmos: Magnificat és Bárdos:
Amíg élek, remélek címû kórusmûvét énekelte. Orgonán Dobszay Péter, hegedûn
Roman Mikola játszott.
NHE

Békesség, öröm, reménység
„…a szeretet Istentõl van, és aki szeret, az
Istentõl született és ismeri Istent, aki pedig
nem szeret, az nem ismerte meg az Istent,
mert az Isten a szeretet. Abban nyilvánul meg
Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött
Fiát küldte az Isten a világba, hogy éljünk
õáltala.”
János 4:7-8
Megannyi szép és jókívánság között mi az,
amit én, a lelkipásztor átadhatnék azoknak,
akiknek a karácsony elõtti rohanásban, nagy
„készülõdésben” aligha jut idejük arra, hogy
az újság hasábjain megjelent sorok fölött
elgondolkodjanak.
Megannyi házimunka, bevásárlás, „Kinek
mit vegyünk?”, „minek örülne?”, „hogyan
lehetne valóban feledhetetlen az ünnep?” Kérdések, megoldásra váró feladatok, ami
sokszor idõ és anyagiak szûkében úgy
nyomasztják az embert.
Vágyunk az angyalok hirdette karácsonyi
örömre és békességre, de sokféle gondtól terhes lelkünkig csak olyan ritkán jut el az
üzenet. Pedig ezért az „örömhírért” ünnep az
ünnep. Nem másról, Istenrõl beszél, aki az

ember számára is érthetõ, megfogható, betlehemi gyermekben küldött üzenetet önmagáról. Mert az ember sajnos már csak ilyen,
kézzel fogható és látható bizonyosságot keres. És ez azon a karácsonyi éjszakán megérkezett.
De változott-e a világ azóta valamit, vagy
még mindig várunk? Aki behunyt szemmel
jár, az nem láthatja a fényt, aki bezárja a
lelkét, és nem kér, imádkozik, ahhoz aligha
juthat el Isten Szentlelkének erõt, bátorítást,
vigasztalást adó üzenete. Ha csak emlékezünk az egykor Jézusban testet öltött Istenre,
most attól nem lesz könnyebb a lelkünk.
Imádságunk és hitünk által adjunk Neki
valóban helyet, hogy a felülrõl való „megtapasztalhatatlan” békesség, öröm, reménység
átsugározzék azokra, akiknek a legszebb
ajándékot szánjuk.
Az Istentõl való igazi szeretetet, Karácsony örömét, békességét, reménységét kívánom minden Testvéremnek.
Szabó Emõke
református lelkész

Adventi-karácsonyi üzenet
Elõttem az adventi koszorú gyertyáinak
fénye, ez már az adventi idõ kiteljesedését
mutatja. A próféta azt mondja: „és eljön,
akit minden népek óhajtanak”.
Ezek a napok egyre inkább arról tanúskodnak körülöttünk, hogy készülünk. Gondolatainkban az fordul meg a legtöbbször:
miként tudnánk a hozzánk legközelebb
állókat, szeretteinket meglepni, megajándékozni. Többet adni abból, ami mindennél
értékesebb, drágább, ami soha el nem fogy,
a szeretetbõl.
Uram! A hétköznapok forgatagában figyelmem vajon mennyire irányul reád?
Tényleg várlak adventben? Nem voltam
figyelmetlen, vagy éppen túl szorgoskodó
teendõim során, amelyek közepette elfelejtettem egyet, a fontosat? Vártalak? Igen!
Õt várjuk, Jézus fogadására készülünk az
adventi napokban. Kérlek, készítsd elõ szívünket, hogy méltóképpen fogadhassuk, s
örvendezõ lélekkel várjuk a mi Üdvözítõnket, akinek fogadására így szólít fel a próféta: Készítsétek az Úrnak útját, egyenges-

sétek az õ ösvényeit! Amikor most hozzád
fohászkodunk, kérünk, figyelj reánk, hogy
imádságunkkal megnyissuk szívünket, és
helyet adjunk a mi Megváltónknak.
Drága Urunk! Nem lehet semmi más
gazdagabb ajándék számunkra a te szeretetednél. Adj békességet mindnyájunk lelkébe. Ajándékozz meg bennünket is örömmel,
szeretettel és boldog élettel, hogy legyen
boldog karácsonyi ünnepünk!
Senki sincs ma egyedül
Uram, te a gyengéhez gyengéden érkezel
/ és az utat megmutatod neki. / Uram, te a
gyõzteshez gyõztesen jössz / és az utat megmutatod neki. / Uram, te az elesett mellé
elesettként állsz / és az utat megmutatod
neki. / Uram, te a fájdalomba a fájdalmak
embereként lépsz be / és az utat megmutatod. / Uram, te ma hozzám egészen belülrõl
érkezel / és az utat együtt teszed meg velem.
/ Ámen
Áldott ünnepet kívánok!
Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész

Betlehem színe változása
Karácsony, Jézus születése, bensõségessége okán a leghálásabb témája a
mûvészeknek.
Mivel a kép tárgya adott, a korok
mûvészei a stílus gazdagításával törekedtek
az egyre nagyszerûbb templombelsõket
képeikkel még szebbé tenni. Végigvizsgálva Európa nagy egyházi képgyûjteményeit, néhány érdekes, mûvészre, korra,
vallásososság mélységére, és fõleg az Egyház szociális helyzetére utaló kompozíciós
változatra bukkanhatunk. Röviden. Nem
mindegy, milyen környezetben mutatja be a
mûvész a Megváltó Istent, Máriát az ég
Királynõjét. Egy tanulságos út vezet a szegénységtõl a királyok imádásáig.
Jézus és családja szegények voltak, ezért
jutott csak egy istállócska szülõszobának. A
legkorábbi ábrázolások ezt a nyomorúságos
környezetet híven bemutatják. Giotto freskója, Pádovában a Scrovegni kápolnában a legpuritánabb, még csak tetõ sincs, csak barlang.
A stilizált barlang környezetében, földön
üldögél Szt. József. A jászolban feküszik
Mária, két tehén és egy birka nézi, ahogy a
kisdedet anyjának átnyújtja egy alig látható
személy. Ez a kezdet, románkori elképzelés.
Lehet, ez volt a valóság, a puszta igazság?
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A mûvészetek hallatlan felvirágozása, és
a régi szövegekhez való hozzáféréssel gazdagodik a kép. A Salzburgi-mester már borít tetõt a jelenet fölé. Hajnal van. A fõ személyek a kis Jézuska, Szûz Mária, Szt.
József mellett már megjelenik két bába,
akik ellátják az újszülöttet. A bábák személye egy apokrif evangélium szövegére utal,
ami sajnos, elveszett. A képen viszont fennmaradt az utalás, ami bizonyítja, a négy
evangéliumon kívül is voltak Jézus életérõl
szóló írások. Ez már a gótika kora, épülnek
a katedrálisok. A reneszánsz elõestéje.
A reneszánsz festõk tovább gazdagítják a
szereplõket és azok egyre pazarabb látványát. A romos istálló helyett romos palotába helyezik a születés helyét. A jászol helyett drága kelmén fekszik a kisded, a család hiánytalan és szépen öltözött, megszaporodnak az angyalok, úgy a levegõben,
mint a környezetben. Ünneplõ közönség is
megjelenik, a környék kíváncsi pásztorai. A
bravúrosan festett táj, a csodás ég, amelyen
még szikráznak a csillagok, a stílus gazdagodását jelzi. A mûvész láthatóan örömét
leli a szépségek ábrázolásban.
A fejlõdés iránya továbbra is a gazdagodás. A palota kissé romos architektúrájában

a gazdag ruházatú szülõk, a puha gyolcsba
takart csecsemõ látható. Pásztorok helyett a
csillagvezette hódolók, a három napkeleti
bölcs vannak jelen. Már mindenhol ajándékok, arany, tömjén, és mirha aranyba foglalva. Szolgák, lovak, felvonulása ünnepi díszbe öltözött úri néppel.
Innen egy lépés a gyõzelmes Egyház
ikonográfiáját megjelenítõ barokk képkompozíció. A szülõszoba, a berendezés minõsége, az ötvösmûvû tárgyak, a drága kelmék, angyalok, imádó királyok, - és már
nem a bölcsek- hódolnak. Gyönyörû a táj
hegyekkel, folyókkal, kék éggel, virágokkal. A barokk világa ez, amikor a festõ kezében a festés teljes mûvészete benne van. A
legfõbb, Szûz Mária megtartott viruló szépsége, amit Raffaellónak köszönhetnek a következõ korok. A képi világ ezután már veszít bensõségességébõl, de gazdagodik, szépséget sugall. Bibliára teológia épült, a mûvészetben a szépség válik követendõ igazsággá.
Aztán óriási fordulat. Magyar mûvésznél
találtam, Molnár C. Pál festészetében. A
karácsony témakör visszatér nála a kezdeti,
igazi újszövetségi, bensõséges szegénység
ábrázoláshoz. A Menekülés Egyiptomba képén a legfeltûnõbb hasonlósága a gótikus
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mûvészethez. Ez így alakul a többi huszadik századi reálista irányzatokban is, a mindent kikezdõ logika hatására. Ezt az utat végig kellett járnia a karácsony témakör öszszes kompozíciós megoldásának, az angyali
üdvözletnek, a Szt. Erzsébettel való találkozásnak, a születésnek, pásztorok imádásának, napkeleti királyok ajándékhozásának,
Heródes-féle betlehemi gyermekgyilkosságnak, a Menekülés Egyiptomba címû
kompozícióknak. És a névadás-körülmetélésnek, a circumcísiónak, mely a zsidó közösségbefogadás alaprítusa. Ma csíziónak
emlegetik a népkönyvek, ez Január elseje, a
csíziónak nevezett verses naptárak szövege.
Ami mindebben a csodálatos, az a mûvészetek lényege. Mert, ha a megfogalmazás
a kor stílusához hû, a technikai megoldás
mûvészi, a képi környezet ünnepélyes, a nézõ tudja, hogy mit lát, és csak egy kicsit is
képes a természetfelettiségre gondolni, akkor karácsonyi ajándékként a kegyelmet kapja. A mély mûvészi élményt, a szeretet képeit. Mindez már-már utat mutat a jóság felé.
Ugyan, van-e karácsonykor a szeretetnél
értékesebb emberi erény? És máskor?
Dr. Sáry Gyula
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Tájékoztatott
helyi vállalkozók
A város 2010-es költségvetésérõl, az
önkormányzat terveirõl, fejlesztési
elképzeléseirõl, a városi kórház jövõjérõl és a közbeszerzéseket érintõ
problémákról esett szó Tapolca és
Környéke Vállalkozói Egyesületének november 25-ei összejövetelén,
amelyre Lasztovicza Jenõt, a megyei
közgyûlés elnökét és Császár Lászlót,
Tapolca polgármesterét is meghívták.
A Szent György Panzió Éttermében
Vörös Béla, a vállalkozók egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, az új tagokat és névnapjuk alkalmából a Katalinokat.
Késõbb a rendezvény vendége,
Császár László polgármester tájékoztatta a helyi vállalkozókat a jövõ évre
tervezett városi költségvetésrõl, a
helyi adóváltozásokról és nem utolsó
sorban a kórház körül kialakult helyzetrõl.
Lasztovicza Jenõ többek között a
jövõ évi költségvetés okozta problémákról, a térség jövõjét érintõ fejlesztési elképzelésekrõl és a kórháztémához kapcsolódva több város,
köztük Tapolca egészségügyi intézményét érintõen, egy esetleges integrált
egészségügyi rendszerben történõ kórház-finanszírozás jövõbeli lehetõségeirõl beszélt a tapolcai vállalkozók
elõtt.
Töreky László

Barátság határok nélkül
A Tapolcai Finn Barátok Köre a 2009-es
évben is színes és gazdag programokat
szervezett.

Fotó: Baráti Kör

Császár László polgármester a város jövõjét érintõ feladatokról beszélt az
összejövetelen
Mint Bolla Albertné Edit elnökasszonytól
megtudtuk, a finnországi testvértelepülésrõl,
Lempäälä-bõl két alkalommal is fogadtak
vendégeket. Áprilisban a Szent György-hegyi
Napokon vettek részt a finn barátaik, szeptemberben pedig Tapolca és környékének
megmutatásán túl Budapestre is elkalauzolták a messzirõl érkezetteket.
A viszontlátogatás sem maradt el. Nyáron
négy fõ utazott Finnországba, Edit pedig részt
vett egy kétévenként szervezõdõ nyelvi táborban is. Nem titkolt tervük, hogy 2011-ben

Felelõsséggel az állatokért
A Tapolca Városa által meghirdetett
pályázat egyik nyerteseként az Assisi
Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
„Felelõsséggel az állatokért” címmel
olyan programot valósított meg, amelybe
bevonta a gyerekeket is.

ennek a finn-magyar tábornak a helyszíne
Tapolca legyen. Az egyesület 28 fõs tagsága
derekasan részt vesz a különbözõ programo-

gyományos értelemben vett „házõrzõ-szerepet” töltse be.
A megfelelõ korban nyújtott ismeretanyag
nemcsak a gyermekkori kíváncsiságot, fogékonyságot ébresztheti fel, de szemléletváltást
is hozhat. A felelõs kutyatartás elérésével

kon, így együtt fõztek a nyári pörköltfõzõ
versenyen és stílusos rénszarvas-húsos szendvicseket kínáltak a vendégeiknek.
A közelmúltban a Körmendi Magyar-Finn
Egyesület 15 fõs delegációja látogatott el
hozzájuk. A meghívás célja az volt, hogy a
két civil szervezet közötti kapcsolatot elmélyítsék és egymás lakókörnyezetét megismerjék.
A vendégeket a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban fogadták az elnökség tagjai,
majd megtekintették a várost, a Trianon Em-

lékhelyet, sétáltak a Malomtó partján, csónakáztak a Tavasbarlangban. A Szent Györgyhegyen nemcsak a csodálatos látványban és
a Lengyel-kápolnában gyönyörködtek, de
egyik tagtársuk, Varga József és felesége
szíves invitálásának is eleget tettek, és a
hegymagasi pincéjükben fehérasztal mellett,
jó bor „társaságában” folytatódott a program.
Itt Pintér Pál, a körmendi egyesület elnöke
bemutatta a szervezetüket, majd köszönetet
mondott a vendéglátásért, és természetesen
meghívta a tapolcaiakat egy körmendi, õrségi viszontlátogatásra is.
December 15-én a Hotel Gabriella adott
otthont a Baráti Kör meghitt hangulatú karácsonyának. Bolla Albertné köszöntõ szavai és
egy kupica eredeti finn „mocsári hamvas
szeder” likõr elfogyasztása után Császár
László polgármester tartott - a kivetítõ segítségével gazdag képanyaggal illusztrált elõadást a város jövõképérõl, majd Marton
József arról a bensõséges hangulatú december 4-e és 7-e közötti Lempäälä-i fogadtatásról szólt, amelyen Bakos György képviselõvel együtt vették át az Erik Edner-díjat. Ezt a
kitüntetést Tapolca Városa a finn-magyar
barátság több évtizedes ápolásáért kapta. A
tájékoztatót követõen az elnökasszony egy
rövid finn történelmi áttekintést adott abból
az alkalomból, hogy 92 éve, 1917. december
6-án nyilvánították ki Finnország függetlenségét.
Az estet vacsora és vidám beszélgetés zárta. A felhangzó finn karácsonyi dalok már a
közelgõ ünnepre hangolták rá a barátságot határok nélkül ápoló civil szervezet tagjait és meghívott vendégeiket.
N. Horváth Erzsébet

Megajándékozták tagjaikat
Bensõséges hangulatú karácsonyi ünnepséget tartott a Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Kistérségi Csoportja
december kilencedikén a polgármesteri hivatal udvari tanácstermében.
Az esõs, hideg idõjárás miatt a várt
harmincöt fõbõl csak mintegy húszan
jelentek meg, õket Gábor Istvánné, a
kistérségi csoport vezetõje köszöntötte.

A városvezetést Marton József alpolgármester képviselte a rendezvényen.
Elsõként Jézus születését idézték meg
kedves verses, dalos karácsonyi összeállításukkal a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Tagintézményének tanulói. Késõbb minden résztvevõ szaloncukrot és narancsot tartalmazó ajándékcsomagot kapott a szervezõktõl.
TL

Nyugdíjasok karácsonya

Fotó: Állatmenhely

Bogdán Mariann és dr. Varga Ottó elõadása felkeltette a fiatalok érdeklõdését
Dr. Varga Ottó kerületi fõállatorvos a város óvodáiban és iskoláiban tartott elõadást
a helyes állattartásról, Bogdán Mariann önkéntes pedig játékos keretek között, szemléltetõ anyagot is felhasználva erõsítette
meg az elmondottakat. A legfõbb cél az
volt, hogy az ember és a kutya közötti kapcsolat minõsége javuljon, igazi társként
illeszkedjen a családba, és ne csak a ha-

csökkenhet a megunt és kidobott, valamint a
kóbor kutyák száma, de talán az egyre növekvõ állatkínzás ellen is védelmet nyújthat.
A gyerekeknek lehetõsége nyílt arra is,
hogy megtekintsék a menhely mûködését,
végigkísérjék az odakerült kutyusok mindennapi életét. A menhely kis lakói örömmel fogadták a kedves simogatást.
N. Horváth Erzsébet

December 18-án ünnepre hangolódott
nyugdíjasok töltötték meg a Tamási
Áron Mûvelõdési Központ nagytermét.
Már a mûsor elõtt a legismertebb karácsonyi énekek hangzottak el felvételrõl.
Dr. Kiss Gizella, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke köszöntötte a tagokat, a nyugdíjas klubok vezetõit a távollévõ Szencz Lajosné nevében is.
Kérte: vigyázzunk egymásra, gondoljunk
az eltávozottakra. Marton József alpolgármester méltatta a várakozás idejét, az
ünnepet. A mai világ nem akar számítani
az öregekre - mondta. - Mi számítunk rájuk, az egészséges információáramlásra.
Majd békés, boldog karácsonyt és egészséges, eredményes új évet kívánt.
A gyulakeszi Tóthné meggyõzõen szavalta Balogh József Karácsony fényei címû
versét - Jézus életérõl. „A szeretet ment
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meg most is, ha hiszünk” szólt a vers.
Legeza Magdolna tanárnõ a Batsányitagintézmény tanulóinak mûsorát irányította; Juhász Gyula versével vezette be a
gazdag mûsort. Közremûködtek azok a
tanulók, akik a zeneiskola növendékei is:
gitáron, trombitán, csellón, énekkel. A 4.
osztályosok eljátszották Jézus születésének történetét sok ismert énekkel, mondókával, hangulatos gyertyás mozgással.
Lesenceistvánd nyugdíjas vegyeskara az
adventi koszorú szerepét énekelte: „Adventi hírnök, friss fenyõfaág, 1, 2, 3, 4 kis
gyertyaláng… nincs már messze az Úr.”
További, kevésbé ismert, szép karácsonyi énekeket adtak elõ a záró mondattal:
Ezt a kis családot szeresd ó édes Istenünk.
A közönség együtt énekelte a Dicsõség… békesség… éneket.
G. Dr. Takáts Gizella

2009. december
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Strandot szeretnének a tapolcaiak
Lakossági fórumon válaszolt a város-lakók kérdéseire, kritikáira a város képviselõ-testülete november 26-án. Az
eseményre hagyományosan a Tamási
Áron Mûvelõdési Központban, késõbb
Diszel-településrész kultúrházában került sor.
Tapolcán elsõként Hársfalvi József, a város
önkormányzatának városüzemeltetési és mûszaki irodájának vezetõje számolt be a város
környezetvédelmi helyzetérõl. Elmondta, a
lakossági bekötések megtörténtek, gyakorlatilag 100 százalékos a csatornázottság Tapolcán, de a csapadékvíz elvezetésével és a
vezetékes ivóvíz minõségével sincsenek
különösebb problémák. Elhangzott: mivel a
Rockwool szigetelõanyag-gyár a közelmúltban jelentõs fejlesztéseket hajtott végre a
szennyezõanyag kibocsátás csökkentése
érdekében, a város legnagyobb légszennyezõje ma már egyértelmûen a közúti közlekedés
lett. A gyógyírt az északi elkerülõ út
megépülése jelentheti a jövõben. Hársfalvi
József beszámolt az Ipar utcai beruházásról
is, amelyre az elmúlt napokban aszfalt került. Varga László Juhász Gyula utcai lakos
sokak óhaját tolmácsolta, amikor a városi

Cigány kisebbségi
karácsony
A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
december 17-én bensõséges karácsonyi
ünnepség zajlott.
A jól megszervezett mûsor kezdetén
Bartha Józsefné, a Cigány Önkormányzat
képviselõje köszöntötte a nagyszámú jelenlévõt. Köszönetét fejezte ki a nagylelkû
támogatóknak: Tapolca és Zalahaláp önkormányzatának és a civil adakozóknak, akik lehetõvé tették az ajándékozó ünnepséget.
A kertvárosi óvodások Jézus születésének
történetét jelenítették meg, mesélték el - a
legkedvesebb karácsonyi énekekkel kísérve.
Szép, igényes énekeket adott elõ Lehoczky
Judit elõadómûvész. Berti Viola VII. osztályos cigány tanuló szavalta el Pohárnok Jenõ
Karácsonyfa alatt címû versét. A Csobánc
Népdalkör gyertyás bevonulása a félhomályban, mozgással kísért éneke áhítatra hangoló
volt. Horváth Feri VII. osztályos cigány fiú
tiszta, a nemzetiségi tudatot kifejezõ éneke
hatott legjobban a közönségre. Vissza!
Vissza! - kiáltották. 3-szor is elkezdte dalát:
Ó, Isten, adj egy kis türelmet…
Majd kiosztották az ajándékokat a terített
asztalról: egy család, egy csomag, ahogy az
elnökasszony mondta. G. Dr. Takáts Gizella

strand újbóli megnyitása mellett emelt szót.
Császár László polgármester szerint jelenleg
„nincs százmilliója a városnak” a strand
üzembe helyezésére. - A város a déli laktanya
területén szeretne a jövõben termálfürdõt
létesíteni, azonban ez a beruházás még a
geológiai feltérképezés, próbafúrások fázisában van - válaszolta a felvetésre. Sólyom
Károly alpolgármester viszont egy, a bezárt
városi strand üzemeltetésére jelentkezõ gazdasági társaságról számolt be, amely a közeljövõben egy tervvel áll elõ, elképzelései
szerint tavasztól már üzemeltetné a strandot.
- Azonban sok még a bizonytalanság ez ügyben - tette hozzá az alpolgármester. Németh
János a Radnóti utcából kifogásolta, hogy
építményadó-köteles a lakása alatt lévõ
tárolója, holott az nem felel meg a garázs
kritériumainak. Dr. Imre László jegyzõ válaszában elmondta, hogy a helyi rendelet a
közhiedelemmel ellentétben nem garázsok
adóztatásáról szól, hanem a külön helyrajzi
számon lévõ építmények adókötelezettségérõl. Így a családi házzal egybeépült garázsokat nem terheli adó, viszont a külön helyrajzi
számon lévõ épületeket igen. Tapolca jegyzõje hozzátette: a 2010-es költségvetési rendelet

tárgyalásának idõszakában igyekeznek majd
feloldani a felmerült problémát. A közmeghallgatáson szóba került még a Barackosvárosrész útállapota, az új utcák névadása, a
szemétszállítás több kérdése, az Alsó-Tóparton tervezett szobor felállítása és a városi
kórház ügye is. A hozzászólók többsége elfogadta a polgármester, a jegyzõ, a képviselõk
válaszait, érveit.
Diszelben a Kazinczy utcai lakók észrevételeinek megvitatásával indult a közmeghallgatás. A lakók elmondták, hogy rossz az út
állapota, nagy és gyors rajta a forgalom, veszélyeztetve ezzel a közlekedõ gyermekek
testi épségét. A 30 kilométeres sebességkorlátozás bevezetésén és az utca megígért kátyúzásán kívül azonban nem született megnyugtató megoldás a problémákra. A polgármester szerint a tulajdonjogilag is rendezetlen utca korszerûsítésére elõreláthatóan
nem lesz pénz a következõ rendkívül nehéz
költségvetési évben. Szóba került a településrész buszmegállóinak veszélyes elhelyezkedése és rossz állapota, a kerékpárút nem rendeltetésszerû használatából adódó problémák, az iskolás tanulók vandalizmusa és a
szemetelés kérdése is.
Töreky László

A kötõdés
egy életre szól
Bizonyára Önök is többször rácsodálkoztak
már azokra a gyönyörû fotókra, amelyet
külsõ munkatársunk, Sulyok Ferenc készít
évrõl-évre az újság karácsonyi számába.
A szenvedélyes amatõr fotós „igazi szerelme” azonban mindig is a vasút volt. Már
kisgyerekkorától gyûjtötte a mozdonyokat, a
vasúti modelleket, és amikor felvetõdött a pályaválasztás kérdése, a válasz is egyértelmû
volt: vasutas lett. Évtizedeket töltött tengelyen. A gõzmozdony kivételével szinte minden vonatot vezetett. Szerette a Diesel-mozdonyt, a motorvonatot és hát, a nagy „kedvenc” a NOHAB volt.
A vasutaslét nemes és feltétel nélküli szolgálat. A vonatnak épp úgy kell indulnia
csikorgó télben, mint ünnepnapon, karácsonykor, akár éjjel, vagy hajnalban.
Sulyok Ferenc utolsó szolgálata 2009.
december 13-án járt le, akkor szállt le mozdonyvezetõként utoljára a vonatról. Nyugdíjba vonult. Jó egészséget és tartalmas
nyugdíjas éveket kívánunk neki, és abban
reménykedünk, hogy az elkövetkezendõkben
nemcsak ilyenkor, decemberben örvendeztet
meg majd bennünket gyönyörû fotóival,
hanem az év minden hónapjában.
NHE

Városszépítõ sikerek
Az utóbbi évek városfejlesztési eredményei, a jövõ tervei és két új, a város
szellemi életéhez szorosan kapcsolódó
kiadvány megjelenése volt a témája a
Tapolcai Városszépítõ Egyesület legutóbbi,
a könyvtár olvasótermében tartott rendezvényének december 14-én.
Marton József alpolgármester vetített,
képekkel gazdagon illusztrált tájékoztatót tartott az 1999-tõl történt városfejlesztésrõl.
Parapatics Tamás, a Tapolcai Városszépítõ Egyesület által 2009-ben megnyert
norvég alapú pályázat projektmenedzsere
arról a nem mindennapi sikerrõl tartott
ismertetõt, amelynek eredményeként több
kisebb fejlesztés mellett megvalósulhatott a
Déli Városkapu Park, amely ma 5000 négyzetméter minõségi zöldterületet és 3000
négyzetméternyi új közlekedési területet
jelent a városnak. A megvalósítás történetét a
kivetítõn megjelent fotók segítségével kísérhették nyomon a jelenlévõk.
Két új kiadvány is napvilágot látott a közelmúltban a városszépítõk gondozásában.
A Batsányi Jánosról tapolcai tizenéveseknek
címû könyv 12 évvel ezelõtt jelent meg elõször, a második, javított kiadását a szerzõ,
Õriné Szilvási Anna a Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat közoktatási szakértõje mutatta be és ajánlotta elsõsorban a
tapolcai iskolák, a tanulóifjúság számára.

Fotó: N. Horváth

Képünkön dr. Zsiray Ferenc, Õriné Szilvási Anna és Kertész Károly
Megjelent a Tapolcai Életrajzi Lexikon szeretné visszaadni. Ezért kerültek a neIV. kötete. Kertész Károly, a kiadvány gyedik kötetbe nagyobb súllyal vasutasok,
szerkesztõje szerint újabb igények megje- régi civil szervezetek tisztségviselõi, 56-os
lenése, az elmúlt évek sajnálatos elhalálozá- szereplõk, különbözõ szakmák hajdan jól
sai tették szükségessé az új kötet kiadását. A ismert képviselõinek életrajzai. Elhangzott:
város nyugalmazott könyvtárigazgatója a könyvek hozzáférhetõk, megvásárolhatók
elmondta, hogy a kötet szerkesztésekor elsõ- lesznek a könyvtárban és a Fõ téri könyvesTöreky László
sorban a tapolcai társadalom tükörképét boltban egyaránt.

KÉRDÉSEK TERE

Fotó: Antal

A hónap kérdése:
Mit jelent Önnek a karácsony,
hogyan készül rá?
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Kovács Edit

Sásdi Miklós

Nagy Lászlóné Teri néni

A tapolcai hölgy számára a karácsony a szeretet ünnepét, a család
összetartását jelenti. Ilyenkor tudnak együtt ünnepelni a legnagyobb
békességben. Az ünnepi asztalról
nem marad el a pulyka és a beigli,
és persze ezt is együtt készíti el a
család.

Röviden fogalmazta meg válaszát.
- Egészséget, békességet, boldogságot, legyen munkahelyünk!
A karácsonyt egyébként a hagyományokhoz híven családi körben
töltik, közösen díszítik a lakást, közösen készítik el az ünnep hagyományainak megfelelõ ételeket.

Nincs már 13. havi nyugdíj, és ez nehezebb helyzetet teremtett a készülõdésben, de félre tudott tenni egy
keveset a karácsonyi kiadásokra.
Szentestén mindenki együtt van: a lányai, az unokái. Teri néni asztaláról
nem hiányozhat a töltött káposzta és a
sülthús sem.
AE
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VARÁZSLATOS HANGULATOK

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat III. rész „Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti sorozatunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Sorozatunk mostani részében a régi tapolcai
vásár- és piactereket idézzük meg.
- A városok abban különböztek a jelentéktelen településektõl, hogy bennük utak
találkoztak, és a tereken olyan közterületi
funkciók alakultak ki, amelyek idõszakos
vagy a hétköznapi élet mindennapján találkozóhelyekké, fórumokká vagy éppen
vásárok, piacok helyszínévé váltak. Ezeket a
funkciókat a korabeli építészeti stílusok maximálisan kiszolgálták. A tereken kialakított
ingatlanstruktúrát a gazdaságosság és az
érdekek befolyásolták. Ha megnézzük a
város régi térképeit, látjuk, hogy hol vannak
azok a tágulatok, ritkább beépítések, ahol
funkcionális terek vannak. Az egyik ilyen
nagyon izgalmas út a mai Bajcsy-Zsilinszky
út, amely az állathajtás útvonala volt a Harasztra. Ezt a funkciót vette át késõbb a
vásártéri funkció. A piacunk ma is ott van. Ha
egy kicsit visszatérünk a közelmúltba, akkor

felidézhetjük azt a szinte bolhapiaci hangulatot, amely egészen az elmúlt évekig megvolt.
„Messze földrõl” jöttek ide nemcsak árusok
és vásárlók, de a csak nézegelõdni akarók is.
A bolhapiac minden kelléke, jellegzetes figurája jelen volt: a hivatalos kereskedõ épp
úgy, mint a piaci kofa, a zsibárus és az õstermelõ -, hogy csak néhányat említsek közülük.
Bár a piacnak ez a jellege megszûnt, a használtcikkpiac elköltözött innen, a jövõ tervei
között is egy vásárközpont kiépítése szerepel
ezen a helyen. Azzal, hogy a Déli Városkapu
„megnyílt”, egy újabb lehetõség lesz a modern kori vásárok tartására, kulturális központ kialakítására.

- Régi fotók mutatják, írások õrzik, hogy a
Fõ téren gyakran volt kirakodóvásár, piac.
- Ez valóban így volt. Ez a ma is nagyon
hangulatos középkori tér már a középkorban
állat- és kirakodóvásár helyszíne volt. Ettõl
csak „egy ugrásnyira” van a Tópart, ahol az
állatok itatása is megtörténhetett. Bár templom nem helyezkedik el a Fõ téren, mint más
városokban, de mégis ez vált az ünnepi
események terévé. A világi funkció mellett
akkor lett szakrális hely is, amikor Padányi
Bíró Márton veszprémi püspök 1757-ben
Szentháromság-szobrot építtetett ide. Ezt a
teret napjainkban is kihasználjuk. Ünnepélyek, rendezvények színhelye és most a szép

„Mikulási vásárok
Tapolczán
A mikulási vásáron kora reggel hangos volt
a havas utca, csilingelõ könnyû urasági szánkók álltak meg sorban a Flieg bácsi üzlete
elõtt, gazdái mind betértek egy kis finom szilvóriumra, snapszra s egy kis barátságos beszélgetésre a boltba. Döcögtek a nehéz falusi
szekerek, szánok. Bögõ bocikat, teheneket
bíztattak elõre, hidegtõl lilásanpiros arcú bácsik. A nyugtalan vérû, vásárra hozott csikókkal alig bírtak a gazdák.
Mire mi kimentünk, már állt a kirakodó
vásár is. Az utcasarkokon lábatlan, világtalan, rongyos koldusok énekelték el rímbeszedve szomorú sorsukat, nem is tudott elmenni mellettük senki, hogy be ne dobja a
kitett kalapba a maga krajcárját. A vásár elején voltak kirakodva az asztalosok, szépen
erezett, barnára pácolt ágyak, sifonérok,
tulipános ládáikkal. Jól megtermett pironkodó falusi menyasszonyok nézegették, ropogtatták, alkudtak rájuk.
Édesanyám elment a lencsés asszonyokhoz, mert mikulási vásáron vette meg minden
háziasszony az egész évre való lencsét. Azután meg a paprikát, meg a hazai takácsoknál a jó háziszõttes konyharuhát, szakajtót,
törülközõt. Én is körülnéztem, mit vegyek a
húsz krajcáromért? Nagy volt a forgalom a
Vajmár bácsi és a Medve bácsi szép hegyesorrú, ezüstpatkós csizmái és rézkaplis gyerekcipõi körül. De a többi gyerekkel én is a
bábos-sátorok földi gyönyörûségeit bámultam. Vettem is hamarosan piros szívet, festékes cukorrózsákkal díszített pólyásbabát.
Vettem egy aprócska fehér porcellán babát is.
A maradék két krajcáron pedig plánétát
huzattam egy borzashajú néninél, egy aranyos kis tengerimalac húzta a szerencse cédulákat. Minden jókat ígért nekem ez a kis
papírlap: Hogy a kedves, aki elhagyott, viszsza fog térni. És nagy útra kelek rövidesen.
És a fekete nõnek, aki gyûlöl, nem lesz hatalma rajtam. Hm, mind ebbõl csak az elveszett
kedvest értettem, és vártam is vissza szívszakadva, az elõtte való napokban elveszett drága kicsi Zsoli kutyámat. Hazudott a plánéta,
nem jött vissza soha!”
Részlet Pécs Gyuláné Beszedits Margit:
Régi emlékek, régi emberek címû
könyvébõl (1936)

hagyomány, az adventi vásár újraéledésének
is tanúi lehetünk.
- Nevezhetjük-e vásárhelynek a Tópartot,
ahol két malom is állt?
- Nem. Bár valóban kocsizajtól, emberi
zsivajtól is hangos volt a Tópart, amikor az
ottani malmokba hozták a környék minden
pontjáról a búzát õrölni, lehet, hogy üzletek is
köttettek ott, de valójában a Templom-dombnak, a Felsõ- és Alsó-tópartnak más a funkciója. A régi földvár helyén épült római katolikus templom elõtti tér szakrális tér, a Tópart
pedig a nyugodt séták, pihenés helyszíne volt
már régebben is. A mediterrán tér, amely
Délre fordul - és így szinte magába öleli a
Napot -, a csobogó víz, a kiszüremkedések, a
nagyon jó gyalogos átszivárgások mind-mind
nagyon széppé és érdekessé teszi a városnak
ezt a részét.
- Gyermekkoromban a Járásbíróság melletti teret még Vásártérnek nevezték, sõt, arra
is emlékszem, hogy ott mérlegház is volt.
- Nem véletlen, hiszen a régi térképeken is
vásártérként szerepel. A nyitottságát akkor
veszítette el, amikor Tanácsköztársaság tér
lett és bekerítették. 2000-tõl ezt a teret „viszszahódította” a város, lebontotta a kerítést, a
tér közhasznúvá, beláthatóvá, biztonságossá
vált, a Köztársaság tere lett. Ma már az oda
épített Trianon Emlékhely valóban emlékhellyé tette a térnek az északi oldalát, a déli
részén pedig a parkolási lehetõség mellett
rendezvények tartására alkalmas tér alakult
ki.
N. Horváth Erzsébet
/Folytatás a következõ lapszámban./

Heti vásár a ‘30-as években a Szentháromság téren

Rég volt, hogy is volt...
Ez év karácsonyára jelent meg N. Horváth
Erzsébet és Parapatics Tamás közös szerkesztésében a Múltidézõ Tapolcai Képes
Lapok címû igen tartalmas és megjelenésében igényes könyv, mely a második
világháború végéig térképeken, régi képeslapokon és fényképeken megfelelõ szöveggel mutatja be Tapolca történetét, a
város arculatát, és témák szerint a benne
folyó sokirányú tevékenységeket, családokat, jelentõs vezetõ polgárait, hiszen mindez
együtt jelenti a várost.
A szerkesztés alapos elõkészítést kívánt.
Ennek érdekében Erzsébet felhívást tett
közzé, de tudom, hogy személyesen is kérte,
hogy adjanak közlésre érdemes fényképeket.
Meg is lett ennek a gondot okozó eredmé-

Tóth József és szülei közel 90 éve

nye, mert a sok anyagból kellett kiválogatni,
hogy mi kerüljön a könyvbe.
Amikor mint lektor a megszerkesztett
anyagot átnéztem, már akkor megállapítottam, hogy értékes olvasmány, és igen jó és
szép karácsonyi ajándék lesz azoknak, akiket egy kicsit is érdekel a város, az akkori
társadalomnak, lakóinak, családoknak az élete.
Nem csalódtam, amikor december 11-én
kézhez vehettem a kész könyvet. Végiglapoztam, elgondolkodtam, hogy milyen gondolatokat, érzelmeket, emlékeket idézhet fel
a különbözõ korú olvasókban. Ma már
kevesen vannak, akikben annyit, mint bennem, hiszen 1920-ban két évesen kerültem
Tapolcára, s ha el is kerültem máshová, nem
szakadtam el a várostól, ahol felnevelkedtem, hiszen szüleim itt éltek. A képeket
nézegetve, a városról készülteket mind
ismertem, és a személyekrõl készültek között
is igen sok ismerõsömet, barátomat, rokonomat ismertem fel. Amikor idekerültem, alig
volt nagyobb a város, mint az 1909-es
térképen. A Keszthelyi út legutolsó házában
laktunk, csak a fûrészüzem és a mészgyár
volt meg. Az épület ma is áll, de már folyamatosan épületek vannak egész volt honvédségi lakótelepig. A mellette lévõ cikkben
írtakat ismerõsek, valóban csak az említett
két helyen lehetett a Deák Ferenc utcából
átmenni, a mai Ady Endre utcába, mely
akkor még csak egy sáros hátsó út volt, a
Deák Ferenc és a Fõ téri boltoknak a hátsó
bejárata a raktárakba, de a lakosság nem
mehetett át. Ezért 1928-ban a Városháza
udvarából egy szûk, kis folyosót nyitottak,
hogy átjussanak az akkor építkezõ kertvárosiak. A Városháza, mely 1868-ban épült,
a Fõ-tér 1 sz. ház helyén állt, több helyen is
látható. Amikor 1937-ben elvégeztem a
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tanítóképzõt, sehol sem kaptam pedagógus
állást, a jegyzõségen foglalkoztattak, majd a
8.oldalon is látható Városháza nyugati
oldalán a Hitelszövetkezetnél alkalmaztak.
Ide úgy kerültem, hogy 1938 januártól én
lettem a Kaszinó zenekarának a bõgõse, ahol
a prím hegedûse Kovács Sándor volt, a
Hitelszövetkezet igazgatója. A 94. oldalon
lévõ képen látható a zenekar a Palesztrina
Kórussal. A fénykép 1937 farsangi hangversenyén készült, amikor a zenekar játszotta a Kék Duna-keringõt, a kórus meg énekelte. A fényképen a kórusban volt bátyám,
és még sok barátom, ismerõsöm. Számtalan
sok iskolai, kirándulási, színdarabi csoportképen felismertem testvéreimet, Ilonkát és
Lacit, barátaimat, ismerõsömet. Ott voltam,
mint polgárista az 1930-ban felállított elsõ
világháborús emlékmû leleplezésén. Akkor
sokat változott a tér, hiszen elõtte ott
gyülekezett reggel a tehéncsorda, két bikával, majd utána a disznókonda, és hajtották a
Mogyorósi utcán ki a Harasztra. Ott voltam
azon a futballmérkõzésen, amikor a Keszthelyi-úti sportpálya avatáskor, 1931. május
3-án, TIAC 4:2-re nyert a Keszthely ellen. Ez
a pálya a mostani Tavasz, és Nyár utcák
területén volt. Errõl a területrõl van egy
korábbi emlékem is, amikor én 1926-ban
tátott szájjal bámultam a menekült kozákok
bravúros lovaglását.
Sok-sok kép idéz fel bennem régi emléket,
de félre a nosztalgiázással. Csak én vagyok
ezért elfogult? Meggyõzõdtem, hogy nem,
mert beszéltem nálam jóval fiatalabbakkal,
és késõbb ideköltözöttekkel, barátokkal,
ismerõsökkel, akik érdekesnek tartják a
könyvet, mert képek által ismerhetik meg az
akkori Tapolcát, ahol még az akkori világválság idején is mozgalmas élet volt.
Tóth József
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„Hihetetlen megtiszteltetés a díj!”
Október végén adták át a Junior Primadíjakat a Hotel Héliában. A díjazottak
között voltak a magyar sport fiatal tehetségei, köztük Rédli András párbajtõrözõ.
Lapunkban a hír már megjelent András
fantasztikus díjáról, de beszélgetni csak
most sikerült vele, amikor már nemcsak a
díjról, hanem egy lehangoló - a párbajtõr
sportágat sújtó - olimpiai bizottsági döntésrõl is kérdezhettem.
- Mikor tudtad meg, hogy felterjesztettek
a díjra?
- Október elején derült ki, hogy a nevem
szerepel azon a huszonöt fõs listán, amelybõl kiválasztják a tíz szerencsést. A törökországi világbajnokság alatt zárult le a
szavazás, így az ott szerzett ezüstérmet még
pont beleszámították.
- Milyen érzések kavarogtak benned a díj
átvételekor?
- Hihetetlen megtiszteltetés! Már maga a
felterjesztés is jólesett, az, hogy végül meg

A rock and roll akrobatája
Országos bajnokságot nyert tánccsoportjával Cseh Diána, a rendezvénycsarnok
sportszervezõje. A 28 éves táncoslány az
Acro Dance SE tapolcai oktatója, és jelenleg az egyesület „zászlóshajójának”,
az Acro-sokk elnevezésû, nemzetközi
színtéren is sikeres csapatnak a tagja.

sportnak tûnik az akrobatikus rock and roll.
Nem féltek, hogy a produkció közben leesik
valaki?
- Legfontosabb szabály, hogy táncos nem
eshet a földre, mindent alárendelünk ennek.
A megfelelõ edzés és gyakorlás a garancia
arra, hogy ne legyen baleset.

Fotó: Acro-sokk

Cseh Diána a térdelõ sorban balról az elsõ
- Az Országos Akrobatikus Rock and Roll
Lányformációs Bajnokságot október 17-én
rendezték meg Balatonfüreden, ahol elsõ
helyezést értetek el. Ennek a gyõzelemnek
különösen örülsz. Miért?
- Csak nyár óta vagyok az Acro Sokk
felnõtt nemzetközi nagyformáció tagja, így
ez az elsõ nagyobb versenygyõzelmem.
- Hogyan kerültél kapcsolatba az egyesületeddel, egyáltalán a rockival? Már gyermekként is vonzott?
- Az Acro Dance Rock and Roll SE 1997ben alakult Balatonfüreden, Tapolcán 2005
óta mûködik, én egy évre rá csatlakoztam az
egyesülethez, mint táncoktató. Felvételemnél értelemszerûen tanítói végzettségem
elõnyt jelentett, a mozgás, a zene, a tánc
pedig már régi szerelmem. A rockival az
általános iskolában ismerkedtem meg egy
tánctanfolyamon, de igazából csak az Acro
Dance-ben kezdtem vele komolyabban foglalkozni. Azt gondolom, jól döntöttem,
hiszen népszerûvé tettük a rockit Tapolcán.
Ma már közel száz, 4 és 16 év közötti, városi
és városkörnyéki gyermek választott minket.
- Lenyûgözõen látványos, de veszélyes
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- A rendezvénycsarnok sportszervezõje
vagy, fiatalok sokaságát tanítod táncolni,
versenyekre, kulturális bemutatókra jársz.
Hogyan marad idõd és kedved az Acro Sokk
balatonfüredi edzéseire?
- Nem gondot jelent, sokkal inkább a hét
fénypontja számomra az a két óra. Heti egy
alkalommal, pénteken hattól nyolcig edzünk. Minden nyûgömtõl, gondomtól, feszültségemtõl megszabadulok, mintha kicseréltek volna, szinte új emberként térek
haza, pedig én járok a legmesszebbrõl.
Ebben persze nagy szerepe van a többieknek is. Egy vidám beállítottságú társaság
nem engedi, hogy valaki is elhagyja magát,
még egy hosszú és nehéz versenyen sem.
- Bizonyára már komoly tapasztalatod
van, hogy kibõl, milyen gyerekbõl lehet
késõbb jó táncos?
- Hamar megmutatkozik a gyerekeknél a
jó ritmusérzék, vagy annak hiánya. Késõbb
a lelkesedés, a jókedvvel végzett munka a
legfontosabb. Egy biztos: nagyon-nagyon
szeretnie kell a táncot, mert anélkül nem
érdemes komolyan foglalkozni vele.
Töreky László

is kaptam, egyszerûen fantasztikus érzés.
Ráadásul rendkívül illusztris társaságba
kerültem. Megnéztem, hogy tavaly kik kapták meg ezt a díjat, és azt kell mondanom,
hogy csupa olimpiai- és világbajnok van az
elismertek között, többek között Varga
Dániel, Görbicz Anita, Gyurta Dániel.
- Az eszmei elismerésen túl másfajta elismeréssel is járt a díj?
- Igen. 7000 eurós pénzjutalom társult a
díjhoz. Természetesen jól jön ez az összeg,
tudva lévõ, hogy a vívókat nem fizetik túl
még akkor sem, ha világ-, vagy Európabajnok. De inkább a szakmai elismerésnek
örülök.
- Mit jelent neked?
- Ez egy visszaigazolása annak, hogy
amit teszek, azt jól teszem. Bizonyítéka
annak, hogy jó úton járok azon az úton,
amire gyerekként ráléptem, és aminek a
végsõ célja a londoni olimpián való sikeres
szereplés lett volna a csapattal. De…

- Pont ez a beszélgetés másik apropója.
Hogyan értékeled ezt a véleményem szerint
is meggondolatlan, felelõtlen olimpiai
bizottsági döntést, mi szerint a párbajtõrcsapatverseny lekerült az olimpiai számok
listájáról?
- Úgy gondolom, hogy érzékeny vesztesége vagyunk a magyar sportnak, mert mindenképpen éremesélyes csapat lettünk volna Londonban. Sõt nyilvánvalóan az aranyérmet tûztük ki magunknak célul... 1908 óta
minden 4 évben szerepelt férfi párbajtõrcsapat az olimpiák mûsorában, így teljesen
érthetetlen, hogy ilyen tradicionális sportágat vesznek le, és helyette fogalmatlanabbnál fogalmatlanabb sportág kerül mûsorra
az egyre elüzletiesedõ olimpiákon. Nem a
sport, hanem a pénz válik értékké és
irányadóvá, holott ez ellenkezik az olimpiai
eszmével... Sajnáljuk, de az élet nem áll
meg, új célok és új feladatok vannak...
- Így van!
Antal Edit

Szép zenei
sikerek

Mozdulj!

A Veszprém Megyei Zeneiskolai
Négykezes Találkozót a tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola rendezi
kétévente. Ebben az évben ezen az
intézmény 2-2 tanulója is részt vett.
Hatvani Rebeka-Presics Renáta
ARANY-minõsítést kapott; felkészítõ
tanáruk: Mózner Miklós; - Takácsné
Németh Magdolna.
Lasztovicza Máté-Tóth Péter EZÜSTminõsítést szerzett; felkészítõ tanáruk:
Takácsné Németh Magdolna; - Õri
Jenõ.
A VII. Regionális Trombitaverseny
december 2-án zajlott Veszprémben.
Helyezettjei: Õri Ádám ARANY, tanára: Péni Béla; Szõts Máté ARANY,
tanára: Hága Kálmán; Polyák István
EZÜST, tanára: Péni Béla.
G. Dr. Takáts Gizella

Tapolca Város Önkormányzat a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Mozdulj Balaton - Interaktív
játéktér” címû pályázatán eredményesen szerepelt.
A benyújtott eredményes pályázata
révén Tapolcán is játékos formában
ismerhetik meg a gyerekek és felnõttek
egyaránt a Balaton természeti és kulturális értékeit az interaktív játéktér
révén. A Balaton növényei, állatai, halai,
a tavi gyümölcskultúra, vitorlások, nevezetes épületek, várak, kõzetek mind-mind
különbözõ témakörök, amelyek a kitalált
játékok révén izgalmasan, játékosan és
színesen mutatja be a magyar tenger értékeit, múltját és jelenét az érdeklõdõknek
összesen huszonhat állomáson. A turisztikai szerep mellett a projekt hozzájárul a
balatoni gyermekek ismereteinek bõvítéséhez, a játékban részt vevõket animátorok segítik. Az 1.890.000,-Ft összköltségû projekt 80%-át a Balaton Fejlesztési
Tanács támogatta.

Kelet és Nyugat találkozása
A tapolcai Belly Flame tánccsoport november 28-án jótékonysági táncestet rendezett a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Oktatójuk - országos hastáncversenyen
II. helyezést elért Komjáthy Mónika,
mûvésznevén Zaraa - vezetésével mutatták
be az Alexandria Show címû mûsorukat,

amellyel nagy sikert arattak.
A 2008 tavaszán alakult, jelenleg három
állandó taggal mûködõ csoport elsõsorban
arab flamenco-t és klasszikus egyiptomi
hastáncot mutat be, és rajtuk keresztül
ismertetik meg a közönséggel a keleti tánc
szépségét, sokszínûségét.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: Minorics

A színpadon (balról jobbra) Hederics Katalin, Komjáthy Mónika, a vendég
Székely Maya és Szabóné Korponai Kitty
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ÜNNEPRE HANGOLVA

Külföldi sikerek

Apostoli kettõskereszt a városnak

Fotó: Musical Színpad

Együtt a csapat
A Tapolcai Musical Színpad a közelmúltban több örömteli, sikeres külföldi fellépésnek tett eleget.
Ugyanazon a napon, november 21-én két
országban szinte ugyanazon órában léptek
fel: a nürnbergi magyar klubban és a svédországi Malmõ magyar klubjában. Míg az
elõbbiben Petrik Katalin és Tóth István énekmûvészek arattak zajos tetszésnyilvánítással

kísért óriási sikert, addig Malmõben Lehoczky
Judit mûvésznõ képviselte nagyszerûen a
színeinket. Karácsonykor az Áldott karácsony
címû, a TVT által felvett mûsorunkat tekintheti meg a tapolcai közönség. Január 23-án új
bemutatókra kerül sor. Az egyik a SZÉP téli
nap címû Neoton musical sztárvendégekkel
és profi tánckarral, a másik a méltán népszerû
Made in Hungária.
NHE

Történelmi Nagy-Magyarországot ábrázoló talapzaton apostoli kettõskeresztet
avatott fel november 29-én a Kazinczytéren a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület
közel kétszáz érdeklõdõ jelenlétében.
- Ahogy a keresztény magyarok meggyújtják elsõ adventi gyertyájukat, mi is
éppen úgy gyújtunk fényt a kereszt felállításához. Mi is egyfajta eljövetelre vágyakozunk, mégpedig egy nemzeti eszmélés
eljövetelére, a magyarság újjászületésére. A
kereszt tisztelgés õseink és minden magyar
elõtt, aki életét és vérét adta valaha a Kárpát-hazáért annak határain belül és kívül,
hogy mi keresztények, magyarként ünnepelhessünk - fogalmazott a nemzeti Himnusz
közös eléneklése, szavalatok elhangzása és
katonai hagyományõrzõ alakulatok ünnepélyes bevonulását követõ beszédében Szalkai
Zsolt, a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület
elnöke.
A keresztet a szónoklatot követõen Szûz
Károly református lelkész, majd Csere
Sándor kanonok szentelte fel. Az avatási
ünnepség Bertalan Csabának, a Tapolcaiak

a Nemzetért Egyesület alelnökének szavalatával, a Szózat, a Székely himnusz közös
éneklésével és adventi gyertyagyújtással ért
véget.
Töreky László

Fotó: Töreky

Csere Sándor kanonok megáldotta a
kettõskeresztet

Tanult nyomdász gyarló sorai egy szép albumról
December 11-én, a tapolcai mozgóképszínházban volt a nagysikerû bemutatója
N. Horváth Erzsébet és Parapatics Tamás
nagyon szép új albumának.
Tapolca város múltját, embereit, épületeit és
környékét ábrázoló fényképek mellett a kort
dokumentáló írott emlékek facsimile reprodukcióit is szemrevételezhetjük a mûben.
Mert ez a kiváló nyomdai termék, úgy gondolom, megérdemli, hogy róla hosszabban írjunk recenziót. Mint a szép asszonyokról. Részben a szépségét kell dicsérni, másrészt a belbecsét. Tehát. A nyomdai, elsõrendû munka a
Kölcsey Nyomdát dicséri. Benne Huszák László
tördelõszerkesztõ hozzáértését, és a nyomdászmesternek, Lang Lászlónak a technikai
megvalósítás igényességét.
Választékos a színes képek színvilága,
pontos a fekete-fehér képek valõr értéke.
Azonban ne felejtsük, az album eszméje és e
formában és ily mûvészettel történõ megjelentetésének az érdeme a szerkesztést és
tipográfiát is felvállaló N. Horváth Erzsébet
szinte kizárólagos munkája. Ahogy kézbevesszük a sötét borítójú, keményfedelû albumot, elsõ a súlya, mely azonnal közli, legjobb
minõségû mûnyomó papíron készült, legmodernebb ofset nyomással. Borítóján romantikus, stilizált virágokat mutató, aranyt idézõ
keretezésben a címe olvasható, MÚLTIDÉZÕ.
Egy nagyon szép tapolcai veduta reprodukciója is látható mellette. Már az album formátuma mutatja, nem hagyományos alakúnak tervezte a tipográfus, ezzel is kiemelve a
magasabb, igényes célt. Ez már mûvészeti
termék, és arra hivatott, hogy családok
megõrizzék, mert benne biztosan felbukkan
valamelyik tapolcai õsük, rokonuk, barátjuk
arcképe, lakásuk, kedvenc tartózkodási helyük fényképe. A recenzens családja erre jó
példa.
Létrehozását hosszú gyûjtõmunka elõzte
meg Tartalma sok rostáláson esett át, míg
összeállt a tervezett képi mondanivaló.
Ugyanis, mióta a francia Lumiére feltalálta a
fényképezés technikáját, a követõi és teoretikusai, rájöttek, attól a naptól kezdve minden esemény, tárgy, tájkép dokumentálhatóvá
válik, nincs mód elrejtõzni, vagy mellébeszélni. S. Sontag írja. „Fényképezni
annyi, mint birtokba venni a lefényképezett
tárgyat.” Most itt van Tapolca elõttünk, bárki
kézbeveheti, kritizálhatja, elmélkedhet felette, emlékeket idézhet, sírhat vagy nevethet.
És biztosan lesznek mindegyik hangulatnak

átélõi, mert e világban a hangulat éltet.
A tartalomjegyzék pontosan eligazít a
témakörökrõl. Elsõ csoport a város és környezet története régi, szép térképeken, fotográfiát már felhasználó levelezõlapokon, történelmi ereklyéken és a város fejlõdését rögzítõ látványképeken. Ezután következnek az
intézményeket bemutató reliquiák, címerek,
pecsétek, az egyházak, szentelmények.
Külön megérdemelt helyet kap az a technikai mûvészet, melynek a tizenkilencedik
századtól, Lumiére találmányától származtatható információs robbanást köszönhetjük.
Õrzöm a Domaniczky-fotómûhely néhány
képét, amit családomról és rólam, mint karon

A kultúra ebben a kis városban ugyancsak
sok embert vonzott a tartalmas szórakozásba.
Zenekarok, kórusok, színjátszás, képzõmûvészet, kiránduló és egyéb sportoknak volt
megbecsülése. És akkor a tanító urak kivették
részüket a kultúra ápolásából is. Marx Viktor
profi módon rendezett énekes-zenés operetteket is, óriási sikerrel. A szereplõk közt mamák és nagymamák is voltak. Megemlítenem
kell két fõszereplõt, Mangold Icát és Horváth
Lacit.
Egészségügyet kórházunk még alapfokon
képviselte, de már két patikája volt a városnak, és vizsgázott szülésznõje, akinek a keze
közé születtem, Lódner doktor jelenlétében.

ülõ babáról készítettek. Még volt néhány
kezdeti, vaslemezre felvett kép is. A fiúkat,
Frigyest, Sándort és a leányt, Rózsát még
személyesen ismertem, sõt rövid ideig orvosuk is voltam. Töméntelen üveglemez negatívjukat nem tudtam megmenteni, hallatlan
értékû dokumentum lett volna.
Az ipartörténeti fejezetnek családunk molnárokat, molnárleányokat adott, a kereskedelemnek pedig szüleim révén voltam ismerõje. Elérzékenyülve látom most öreg fejjel,
még fiatal apámat, a Domaniczky-család
ténykedésének eredményeképpen, a Hangya
ajtajában.

Az elsõ világháborúban sok halottja volt a
városnak, a temetõben és a hõsi emlékmû
talapzatán olvashatók neveik. Temetõi epitáfiumukat a város rendbetetette.
Tûzoltóság még a régi jármûveken közlekedett, mint az emberek általában. Lovaskocsin a tehetõsebbek, ökrösszekéren a falu
dolgozó földmûvesei. A tûzoltás akkor nagy
erõket igényelt, mert a zsuppos, nádas tetõk,
ha szikrát kaptak, utcasorok váltak lángtengerré, mint a Csobánc utca és a Vörösmarty
utca esetében. De idõ kellett lovat befogni és
elindulni a tûzhöz.
A vendéglátóegységek a kiskocsmáktól a
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Frisch-féle szép, rézzel dekorált kávéházig, a
Balaton étteremtõl a Burján-sörözõig, bõven
ellátták a közt sörrel, borral. Ennek irodalmi
értékû emléket állít szép, hibátlan magyar
nyelven írt utazásos könyvében Eötvös
Károly. Címét tessék megjegyezni és elolvasni. Utazás a Balaton körül. Sajnos, róluk
nincs kép.
Tapolca nem volt fürdõváros, mert a
kristályvíz tava hideg volt, de mi kölykök
lúdbõrözve ugyan, juszt fürödtünk benne. De
közel található Hévíz az öregeknek. Mégis
volt vízilabda csapatunk, TIAC-nevû labdarúgó csapatunk, vívóink, tekézõink és táncosaink.
Tapolca, mint a települések, melyeknek
lakószáma kicsi volt és személy szerint mindenki mindenkit ismert, a legkisebb eseményt is azonnal hírértékûre nagyította fel.
Leggyakoribb volt a verekedés, fõleg búcsú
idején. Néhány, akkor zabigyereknek nevezett szerelemgyümölcs és szépasszonyok
liezonja tarkította a képet. Tetszik tudni, mi
volt a liezon? Ma meg sem említik. Egyszerû,
gyakori félrelépés. Gyilkosságra is emlékszem, de csak egyre.
A második világháború idejére kiépült a
katonai repülõtér, vadász- és bombázógépek
indultak és néha nem jöttek vissza. Volt
néhány bombaledobás, egy- két haláleset. Az
viszont túlzás, ahogy városunk egy tanítójának elszármazott, egyébként tehetséges fia
rémmesét kanyarított köréje. A virágvasárnapi orosz légitámadás már komolyabb volt,
emlékezik az átélõ.
Igen, krónika ez a könyv. Ahogy kattant a
zár, örökkévalóságba merevedett az arc, a
test, a lomb, felhõ. Látható a vergõdõ város,
vidám kirándulók, szüretek, véres mészárszék, és a régi háború istene, a kövér Berta,
halált okádó óriás ágyú. De hol vannak a
katonák? Elporladtak.
Az elmondottak és a látvány, ha egymásba
csúszik, feléled, élménnyé válik a kép, mint
ahogy átélték a fotografálást a szájtátó gyerekek, cigányprímás bandájával, katonák, tûzoltók és a többi sok száz volt tapolcai ember.
N. Horváth Erzsébet és Parapatics Tamás
most majdnem megismételte a teremtés csodáját. Életet adott azoknak, hosszú-hosszú életet, akik belekerültek a gyûjteménybe. És ezt
folytatni kell, mert a katartikus élmény még
hátra van. Ami 1945-tõl történt. Az biztosan
nagy mementó lesz. És szükséges, nehogy megessen még egyszer a vész. Dr. Sáry Gyula
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Városi Mikulásnap

Fotó: Németh

Postás Józsi most is sikert aratott

A Városi Rendezvénycsarnok ismét színes
programokkal várta Mikulásnap alkalmából a gyerekeket és szüleiket.
A különféle érdekes logikai és szórakoztató játékkal, bébi-pihenõvel, légvárral berendezett küzdõtéren játékmester szórakoztatta a
közel 1200 fõs közönséget, majd Postás Józsi
kisfiával együtt énekelt karácsonyi és gyermekdalokat. A mûsorszámok alatt kézmûves
foglalkozásokon lehetett különféle karácsonyi díszeket, képeslapokat készíteni. A
Yaramineh Hastánccsoport legifjabb növendékei adtak színvonalas mûsort, majd a Team
4 Music ismét nagy sikert aratva énekeltette
és táncoltatta meg a résztvevõket. Az utolsó
szám alatt a Mikulás is megérkezett, aki
üdvözölte a gyerekeket és krampuszai segítségével mindenkit megjutalmazott apró
ajándékokkal, majd megígérte, hogy jövõre
ismét ellátogat Tapolcára. Németh Katalin

Felettünk a csillagok

31. rész

Egy óriás halála
Elsõízben sikerült a kutatóknak megfigyelni egy akár többszáz naptömegû
óriáscsillag szupernóvarobbanását.
A csillagok valójában olyan óriási fúziós erõmûvek, melyek több millió-miliárd
éven keresztül egyensúlyban vannak. Míg
a tömegvonzás igyekszik a csillagok anyagát egyetlen pontba összehúzni, addig a
fúziós folyamatok során keletkezõ energia
kifelé igyekszik, így ellensúlyozva a gravitációs hatást. Csillagunk, a Nap egy kis
tömegû csillag, melyben a hidrogén fúziója termeli az energiát. A hidrogén elfogyásával egy rövidebb héliumfúziós idõszak után csillagunk vörös óriássá válik,
majd egy évmilliárdok alatt kihûlõ fehér
törpeként végzi.
A Napnál 10-100-szor nagyobb tömegû
csillagoknál ezek a folyamatok sokkal
hevesebben zajlanak. Fúziós folyamataikban egyre nagyobb rendszámú elemek termelése megy végbe, egészen addig, amíg
a mag már szinte teljes egészében vasatomokká nem alakul. Ahhoz, hogy a
vasatomok esetében is beindulhasson a

fúzió, már plusz energiára lenne szükség,
ezért ekkor már abbamarad a fúzió. A
gravitáció túlsúlyba kerül és a csillag
anyaga befelé zuhan, majd a magot elérve,
egy szupernóvarobbanás során a külsõ
rétegei ledobódnak, a mag pedig neutroncsillaggá, vagy feketelyukká alakul.
Ezzel szemben az elméletek szerint egy
többszáz naptömegû csillag esetében az
összeroppanó anyag nem egy vasból,
hanem oxigénatomokból álló magra zuhan. Ez a forró, hihetetlenül összepréselt
oxigénmag rendkívül hevesen robban fel,
majdnem teljesen elpusztítva magát.
A nemrég vizsgált SN 2007bi jelû távoli
szupernóva igazolni látszik az elméletet.
Az adatok elemzése alapján arra a következtetése jutottak, hogy a csillag tömege
akár 200 naptömeg is lehetett. Ez megerõsíti azt, hogy bár rendkívül ritkák az
ilyen óriási csillagok, de azért mégiscsak
léteznek. Feltételezések szerint a fiatal
univerzumban elõfordulhattak akár 1000
naptömegû csillagóriások is.
Huszák László

Karácsony - Kék fény nélkül
Lassan eltelik a 2009-es esztendõ, megérkezett december. A sötét hosszú estéket
bevilágítja a közeledõ ünnep fénye. Sajnos azonban egy karácsony sem múlik el
úgy, hogy meghitt csendet ne törje meg a
szirénázó tûzoltóautók hangja. Ennek
elkerülése érdekében szeretnénk felhívni
az Önök figyelmét, és néhány jó tanácscsal szolgálni.
Az adventi koszorúkon a gyertyákat stabilan rögzitsük, és ne helyezzük éghetõ
anyagokra vagy azok alá. Használjunk
minden esetben tûzmentes alátéteket. A
koszorúkat, míg a gyertyák égnek rajta,
soha ne hagyjuk õrizetlenül!
A keletkezõ tûz okozója lehet az izzósor
zárlata, ezért csak engedéllyel forgalomba
hozott karácsonyfa égõsort helyezzünk fel
úgy, hogy az izzók közvetlenül ne érintkezzenek éghetõ díszekkel és a tûlevelekkel. Akár ha csak rövid idõre is üresen
hagyjuk a lakást, gondoskodjunk a feszültségmentesítésrõl! Viaszgyertyákat csak
díszítésnek használjunk, a fán ne gyújtsuk
meg! A csillagszórók szikrája önállóan nem
képes a fát meggyújtani, azonban ha az
izzó szála az éghetõ díszekhez, száraz levelekhez ér, könnyen megtörténhet a baj.
Ügyeljünk alkalmazásával!
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A karácsonyfa elhelyezésénél vegyük figyelembe, hogy egy esetleges tûz merre
terjedhet. Kiszáradt fenyõ esetében szinte
azonnal ellobban a fa, ezért lehetõség
szerint ne tegyük függönyök, könnyen
meggyulladó anyagú bútorok illetve menekülési útvonalak (ajtó) közelébe. Kellõ módon rögzítsük a fát eldõlés ellen.
Ha mégis megtörténik a baj, a legfontosabb testi épségünk védelme, de lehetõségünk szerint meg kell kezdeni a beavatkozást. A meggyulladt fenyõt ne legyezzük,
fújjuk, mert ezzel csak a lángokat szítjuk
fel. Az égõ fenyõt borítsuk le, és dobjunk rá
pokrócot, amely nem hagyja, továbbterjedni a tûzet. Utána az oltást már megkezdhetjük tûzoltó készülékkel vagy vízzel, de
ügyeljünk az égõfüzérek feszültségmentesítésére! Haladéktalanul értesítsük a tûzoltóságot a 105-ös segélyhívó számon!
Remélem a fentiekben leírtak segítenek
abban, hogy az ünnephez csatlakozó kockázatokat csökkenthessük.
A közelgõ ünnepekre való tekintettel a
Tapolcai Tûzoltóság állományának nevében Békés Karácsonyi Ünnepeket és káresetmentes Boldog Új Évet Kívánok!
Sárközi Roland
tûzoltóparancsnok

Szólj, síp, szólj ! . . .
Megéri? Érdemes? Jó lelkiismerettel dolgozni: igen! Ha csak azért küszködöm a jutalmul adott földön, hogy az áldott nap és jó levegõ felüdítsen, szemem-fülem élvezze a
növények, állatok harmonikus törvénytiszteletét - megéri!
Javaink nemcsak megélhetésünkre szolgálnak; az értük végzett munka legjobb tehetségeink kiteljesítõje, az örömadó sikernek alapja, egészségünk szabályozója. - Boldog, aki
szeret dolgozni, és van munkája. Így gyarapodó erõnkbõl, örömünkbõl másokat is megajándékozhatunk. Az már ráadás, hogy a FÖLD, ez örökké önzetlenül adó ANYA termésébõl is adhatunk.
Ez a szeretet és öröm örök körforgása.
Dolgozz, adj, szeress!
Dr. G. T. G.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Deák Jenõ dr. igazgató-fõorvos
(Magyarkanizsa, 1867 - Tapolca, 1931. december 23.)
A Bács megyében született Deák Jenõ középiskoláit
Szabadkán, orvosi tanulmányait Budapesten végezte. 1893ban avatták doktorrá. Egy ideig Budapesten a Szent István
kórházban mûködött, majd három éven át Budapesten
magánpraxist folytatott. 1897-tõl 1900 végéig Badacsonyban volt körorvos. 1900. december 10-én nevezték ki a
tapolcai járás tisztiorvosává. 1910-ben vármegyei tb. fõorvos lett. 1914-ben õ lett az új tapolcai Erzsébet-kórház elsõ
igazgatója. 1928-ban nyugalomba vonult és érdemei elismeréséül egészségi tanácsossá nevezte ki az ország kormányzója. E rövid pályakép
mögött sok-sok áldozatos munka és a tapolcai kórházért folytatott hosszú és eredményes küzdelem áll. Kortársai is elismerték emberi nagyságát és szakmai kiválóságát. Orvosi mûködésének évfordulóit Tapolca társadalma rendszeresen megünnepelte. „A háború után, felismerve a lehetõségeket, fáradtságot nem ismerõ utánajárással egymás után hozta létre a tüdõbeteg-gondozót, szülõotthont, egészségházat, anyaés csecsemõvédõ intézetet, amelyeknek áldásos mûködését szemeink elõtt látjuk. A
kórház pedig vezetése alatt felszerelésben és mûködésben olyan színvonalra
emelkedett, ami hasonló mértékkel egyenesen ritkaság számba megy.” - írta róla egyik
méltatója. Mindmáig õ az egyetlen tapolcai, akinek még életében emlékmûvet
emeltek. 1930 szeptemberében dr. Deák Jenõt három évtizedes tapolcai orvosi
mûködésének tiszteletére nagyszabású ünneplésben részesítették. A kórházi fõépület
elõtti parkrészben bazalt alapú, Zsolnay-majolika díszítésû díszpadot készíttettek,
amelyen márványlapon helyezték el Csiszár Imre veszprémi szobrászmûvész Deák
Jenõt ábrázoló bronzplakettjét. Egy évvel késõbb, 65 éves korában hunyt el.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Parapatics Andrea Szlengszótárából
- beugró - belépõjegy ára
Mivel ismertem a jegyszedõt, lealkudtunk a
beugróból 500 forintot.
- denszel - táncol
Menjünk denszelni, végre jó a zene!
- drakula - gratuláció kifejezése
Drakula a nyelvvizsgádhoz!
- gusztáv - gusztusos, étvágygerjesztõ
Nagyon gusztáv eu a saláta, eszek is belõle!
- fílinges - hangulatos
Nagyon fílinges az új teázó a babzsákokkal,
az indiai zenével és az illatgyertyákkal.
- kocsmul - kocsmában van
Viktor minden szombaton hajnalig kocsmul.

- ledöglik - lepihen, lefekszik
Suli után mindig ledöglök egy órára.
- mallér - pénz
Hétvégén elköltöttem az összes mallérom.
- marci - kenyér
Nem volt zsömle a boltban, ezért inkább egy
félkilós marcit vettem.
- megabál - nagy fölénnyel legyõz
Rendesen megabáltuk a veszprémieket a
tegnapi meccsen!
- rástartol - udvarolni kezd valakinek
Te tényleg rástartoltál az igazgató lányára?
- szeletelés - nagyszabású buli, összejövetel
Készülj, mert nagy szeletelés lesz ma nálam,
meghívtam a fél sulit.

Az eseménytelen karácsonyi idõszakért
Az év végén rendszerint azt tapasztaljuk,
hogy a lakosság sérelmére megszaporodnak a különféle lopások, melyek az ünnepekre történõ készülés idején megkeserítik ajándékvásárlási szándékunkat.
Az alkalmi elkövetõk, a szervezett zsebtolvajok a kereskedelem megannyi helyszínén,
tömegközlekedési jármûveken, a parkolók, pályaudvarok, pénzintézetek, posták környékén
szemelik ki fõként lehetséges áldozataikat.
A bûncselekményekbõl keletkezett károk
bekövetkezése többnyire az érintettek felelõtlenségének, figyelmetlenségének tudható be!
Értékeink, személyes biztonságunk érdekében saját magunk tehetjük a legtöbbet!
Kérdés, hogyan kerüljük el a kellemetlenségeket?
- Ne vigyen magával a szükségesnél több
készpénzt, használjon bankkártyát!
- Értékeit tartsa mindig szem elõtt, értékeit
ne hagyja gépkocsija utasterében!

Új Tapolcai Újság

- Biztos helyen tárolja értékeit (belsõ zseb,
táska alja). Hordjon testhez simuló jól zárható táskát, ellenõrizze folyamatosan annak
sértetlenségét!
- Zsúfolt helyeken kerülje a nagyobb létszámú társaságokat, figyelje meg a gyanúsan
viselkedõ személyeket, fõként aki folyamatosan szemmel tartja és megszólítja Önt!
- Utazásai alkalmával csomagjait ne hagyja õrizetlenül, azok felügyeletét ne bízza idegenekre!
- Tettenért elkövetõ esetén ne szálljon
szembe, kérjen azonnal segítséget más
személyektõl, rendõrtõl!
A fent szerepeltetett tanácsok elõsegíthetik
az Ön és hozzátartozói biztonságát! Ne feledje: értékei és személyes biztonsága érdekében Ön teheti a legtöbbet!
Biztonságos és Békés Karácsonyi Ünnepeket, Boldog Új évet kívánunk!
Tapolcai Rendõrkapitányság
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Karácsonyi étkek - Halász János ajánlásával
A karácsonyi menü fõételének ajánlom a
Halfilét édes-savanyú paprikával és ananászos rizzsel.

Fotó: Halász

Hozzávalók 4 személyre: 4 darab 20 dkg-os
halfilé, 4 ek. olívaolaj, 5 dkg vaj, 1-1 db sárga
és piros kaliforniai paprika, kb. 5-6 dkg friss
gyömbér, 3 ek. méz, 3-4 ek. balzsamecet, 5 db
újhagyma, só, halfûszer, õröltbors, friss kakukkfû, ízlés szerint chili paprika. Körethez:
4 adag párolt rizs, 25 dkg apróra vágott friss
ananász, gondolatnyi fehérbors, zöldségzöld.
Elkészítése: Kenjük meg olívaolajjal a hal-

szeleteket, szórjunk rá borsot, tegyük rá a
kakukkfû leveleit, majd ízesítsük sóval, és
kevés halfûszerrel. Sütésig letakarva tegyük a
hûtõbe, hogy a fûszerek jól átjárják a halat.
Az édes-savanyú paprikához egy serpenyõben forrósítsunk fel 2 evõkanálnyi olívaolajat, tegyük bele a vékony gyufaszálra vágott
megtisztított friss gyömbért, majd adjuk hozzá a vékony csíkokra felvágott paprikákat,
felkarikázott újhagymát és közepes lángon
pároljuk 4-5 percig. Adjuk hozzá a mézet,
szeleteljünk rá pár karika chili paprikát. Ízesítsük sóval és a fehér balzsamecettel. Forraljuk jól össze, tálalásig tartsuk lefedve melegen. Forrósítsuk fel a vajat egy serpenyõben, tegyük bele a befûszerezett halszeleteket, majd közepes lángon süssük mindkét
oldalát a hal vastagságától függõen 2-3 percig. Ananászos párolt rizsre tálaljuk a halat, a
hal tetejére pedig halmozzuk az édes-savanyú
paprikát. Az ananászos rizst a következõ
módon készítjük: A megpárolt forró rizshez
keverjük az apró kockákra felvágott friss
ananászt, kevés fehérborssal megszórjuk, és
hozzákeverjük a petrezselyemzöldjét.
Édességnek: Karácsonyi kalács (Stollen)
Hozzávalók: 40 dkg mazsola (többféle), 5
dkg cukrozott citromhéj, 5 dkg cukrozott

A gyermeki fantázia kimeríthetetlen
ABalatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tapolcai tanulóinak alkotásaiból december 16-án nyílt kiállítás a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
A kiállítás megnyitóján Marton József
alpolgármester szívélyes szavakkal köszöntötte az alkotókat és a vendégeket.
A gyermekek által készített csodálatos

grafikákat és festményeket Baranyai Zoltánné
- a mûvészeti iskola igazgatója - mutatta be
a jelenlévõknek. Ezt követõen az intézmény
tanárai - Czintula Anita és Csiza Anna fogadóórát tartottak a mûvészetoktatásban
résztvevõ tanulók szülei számára.
A tárlat 2010. január 10-ig tekinthetõ meg.
NHE

narancshéj, 10 dkg cukrozott gyümölcs, 20
dkg vágott mandula és dió, 6 evõkanál rum, 8
dkg élesztõ, 75 dkg liszt, 10 dkg cukor, 2,0 dl
tej, 1 evõkanál méz, 1 mokkáskanál mézeskalács fûszer. 40 dkg vaj, 2 evõkanál vaníliás
cukor, csipet só, 10 dkg porcukor, 4-5 db
cukrozott dinnyecsík
Elkészítése: A mazsolát forró vízben megmossuk, leszárítjuk, majd az apró kockákra
vágott citromhéjjal és narancshéjjal, a mandulával-dióval, cukrozott gyümölcsökkel és a
rummal összekeverjük. Az élesztõt kevés

liszttel összemorzsoljuk, 1 evõkanál cukorral,
mézzel és kevés tejjel elkeverve 30 percig
pihentetjük. 2 evõkanál vaníliás cukrot a
maradék cukorral, 30 dkg vajjal, a sóval, a
liszttel, a megkelt élesztõvel, valamint a
maradék tejjel jól összegyúrunk és 30 percig
letakarva, pihentetjük. Ezután a félretett
gyümölcsöket gyorsan belegyúrjuk. A tésztát
kinyújtjuk, és hosszában egy mélyedést,
készítünk bele. A mélyedésbe belehelyezzük
a cukrozott dinnyét, és a két szélét egymásra
hajtjuk, és egy alaposan kikent tepsire fektetjük. További 30 percig pihentetjük. A sütõt 200 °C fokra
felhevítjük. A kalácsot a sütõ
alsó részére tesszük, és 15 percig sütjük. A hõt 180°C fokra
mérsékeljük, és még 1 órát sütjük. A forró tésztát a megmaradt vajjal bekenjük, és vastagon beszórjuk vaníliás porcukorral.
Békés, boldog, szeretetteljes
ünnepeket kívánok, Minden
Kedves Olvasónak.
Fotó: Halász

Halász János
gasztronómus

Karácsonyi üzenet
Augustus császár
megparancsolta népének
mindenki menjen
oda, hol született.
Mária és József
Názáretben lakott,
egy kicsi ház adott ott
nekik hajlékot.
De a szülõföldjük
bizony messze esett,
négy napon át ették
a vándor kenyeret.
Végre megérkeztek
a kis Betlehembe
mindkettõnek az volt
születési helye.

Fotó: Baranyai

A háromkirályok gyermekszemmel

Földre hozta hozzánk,
Isten üzenetét:
hogy legyünk testvérek,
fogjuk egymás kezét.

Nem is láthatták meg,
ami ottan történt,
hogy a kis Jézus
ím eljött közibénk.

A verset Szabó Levente Botond, a Bárdos
Lajos Intézményegység tanulója írta, a
képet egy Szín-Vonal mûvészeti iskolás
készítette.

Gasztronómiai verseny a SZISZI-ben

Emlék és varázslat
100 éve született Radnóti Miklós. A
tragikus sorsú költõre emlékezett december 2-án a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum zenés, irodalmi estjének közönsége Kuncz László énekes, versmondóval
és Büki Richárd gitármûvésszel.
Az elõadók, Kuncz László és Büki Richárd
Radnóti verseivel léptek közönség elé,
hogy a dal, a zene és a szó együttesének
drámai erejével idézzék meg a tragikus
sorsú, mindössze 35 évet élt költõt és
korát. Az elõadók elõrebocsátották, hogy

Ott senki se várta,
senki se fogadta,
bezárta az ajtót,
minden fösvény gazda.

nem tartanak mûvészettörténeti és életrajzi elõadást Radnóti Miklósról, céljuk, hogy
a verseken keresztül maga a költõ beszéljen.
Kuncz László, néhol prózai, majd
énekbe váltó elõadását alkalmanként Büki
Richárd kísérte, a gitárjából elõcsalt
impresszív hangeffektusokkal, dallamokkal erõsítve a költõi képeket. Az elõadás
végigvonult a Radnóti-életmûvön, a korai
versektõl, egészen a tömegsírból elõkerült
Razglednicákig.
Töreky László

Újra indul
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlege az idei évben is meghirdeti
hagyományos olvasópályázatát, melynek témája most a Balaton lesz.
A Veszprém Megyei Gyermekkönyvtáros Mûhely tagjaként Fekete Istvánra
emlékezve ugyanitt megyei olvasópályázati füzet is kérhetõ és tölthetõ.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Gyermekkönyvtárosok

A többéves hagyománynak megfelelõen
ismét versenyeztek a szakács- és pincértanulók. A verseny tétje a Halleban rendezendõ nemzetközi versenyre való kijutás.
A szakácsoknak egy olyan menüsort kellett összeállítani és elkészíteni, amelyben a
lakóhely és annak környezetében megtalálható alapanyagok szerepelnek. A pincérek
feladata díszterítés volt, elõre megtervezett
mottó alapján, ezt követõen koktélt kevertek,
majd a szakácstanulók által elkészített menüt
szolgálták fel.
A zsûri tagjai: Domonkos Miklós, a
Veszprém Megyei „Lontai Egon” Regionális
Gasztronómiai Társaság elnöke, Takács
Géza, a Hotel Pelion teremfõnöke, Palánki
József, az iskola vendéglátótanára.
Eredmények: szakácsok: I. helyezett - Az
iskola legjobb szakácsa: Vári János; II.
helyezett - Kulcsár Emília és Kocsis Bianka;
pincérek: I. helyezett - Barkóczi Nikolett; II.
helyezett - Márkus Péter; III. helyezett Pálmai Ferenc.
A gyõztes tanulók az oklevelek mellett
tárgyjutalmat is kaptak.
NHE
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A legügyesebb pincértanuló
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Örök alkotó, egy változó városban
Hatévesen már zsebkést fogott a kezébe,
hogy „megszabadítsa a fölöslegétõl a
fát”, hogy belõle nyilakat, kardokat
készítsen. Bocz Sándor nyugdíjas õrnagy,
fél évszázadnyi idõ elteltével is szívesen
hódol fafaragó szenvedélyének Dobó-lakótelepi otthonában.
- Minden emberben benne van, hogy
alkosson, hogy adjon magából valami
mást, valami különlegeset. Az én hobbim,
hogy sok-sok munkával fából kisplasztikákat faragok. Kicsit, mintha a gyermekeim lennének. Idõnként ugyan elajándékozok egy-egy darabot a legkedvesebb
ismerõsöknek, barátoknak, de a nagy része
itthon marad - mondja Sándor, közben
sorra megmutatja a kedves darabokat.
Juhász, francia hölgy, a Notre Dame
épülete, földgömböt tartó nõi tenyér, mely
a Vigyázz a földre! címet kaphatná, egy
életfa, A balerina… a témák szépen
kimunkáltak, az ábrázolások néha a családtagok mindennapjaihoz-, néha egy-egy
könyv-, vagy egyéb képi élményekhez
köthetõk. Egy azonban egészen biztos,
hogy szeretettel, kedvvel készülnek. Valamikor kiállításokon is jártak Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Székesfehérváron,
Veszprémben, de ma már nem szívesen
viszi ki munkáit a házból az alkotó. Mosolyog, érdekes darabot mutat. Egy Zsiguli
sebváltókarra csavarható, nõi alakot ábrázoló, saját készítésû fogantyú. A nyolcvanas években készült. Akkoriban sokaknak

Fotó: Töreky

Bocz Sándot kisplasztikái szeretettel, kedvvel készülnek
tetszett a mûvészvéna ilyen irányú meg- azonban nem bánta meg, hogy 1970-ben,
nyilvánulása, õk is szerettek volna hasonlót a katonai fõiskola elvégzését követõen
látni autójukban. Persze ez már a múlt, Tapolcára kérte magát, hogy itt nõsült, itt
ahogy egy kicsit a Dobó lakótelep is az. alapított családot. - Akkoriban is patinája volt
A laktanyák megszûntével a 70-es, 80-as a városnak, amit nagyon megszerettem, többé
évek különleges hangulatú, pezsgõ kato- soha nem akartam elmenni innen. Nemnatelepi miliõjének nyoma veszett. A fiatal régiben fotókat készítettem Tapolcáról. Elkatonatisztek elmentek, maradtak az idõ- küldtem egy távol élõ ismerõsömnek. Nasek, a beszármazó civilek, a fiúk, lányok gyon elcsodálkozott, azt mondta, soha nem
pedig már nem a felmenõk nyomdokain tudta volna elképzelni, hogy így meg tud válvágnak bele az élet sûrûjébe. Bocz Sándor tozni elõnyére egy város.
Töreky László

Ismét remekeltek tájfutóink
Sárváron, Debrecen környékén, Várpalotán bizonyítottak tájfutóink az év utolsó
versenyein.
A Tapolca VSE és Tomcsányi Ford HSE
versenyzõi remekül szerepeltek a hagyo-mányos Sárvár félmaraton versenyen. Tapolcáról 3 váltó indult. Abszolút kategóriában a
Tomcsányi Ford váltója a VEDAC váltója
mögött második helyen ért célba. A váltó tagjai voltak. Domán Rajmund, Patkós Máté
és Domán Gábor. A TVSE két váltója
(Hartmann- és Zoboki-család) nyolcadikként

Fotó: Antal

Sikeresek a tapolcai tájfutók

és kilencedikként szakította át a célszalagot.
A Tomcsányi Ford HSE versenyzõi a
Debrecen környékén rendezett regionális
rangsoroló Bocskai-kupán és a Honvéd-bajnokságon remekeltek. A verseny elején az esõ
nehezítette a térképolvasását, de a célba már
napsütésben érkeztek a versenyzõ. A terep
jellegzetesen alföldi: sûrû növényzet, nehezen futható, és minimális a szintkülönbség. A
fiú 12 évesek kategóriájában Sásdi Árpád
elsõ, testvére, István harmadik helyezést ért
el. Nõi szenior kategóriában Hartmann-né
Tímea a Bocskai és Honvéd bajnokságon is
második helyezést ért el.
Domán Gábor a Honvéd-bajnokságot nyerte, a Bocskai-kupán második helyezett lett.
A Sásdi-testvérek folytatták remek szereplésüket az évzáró Mikulás-kupa versenyen
Várpalotán, a nem éppen ideális idõben. Harmadik és negyedik helyen végeztek. A 2010.
évben már egy korosztállyal feljebb versenyeznek, technikailag nehezebb és hosszabb
pályákon.
Fiú 14-es kategóriában Zoboki Csanád
ezüstérmes lett, a család idõsebb tagja,
Mihály a szenior korosztályban 2. helyezést
ért el. Felnõtt kategóriában Domán Rajmund
a 4., Domán Fruzsina nyílt kategóriában az
elsõ, Patkós Máté pedig a második helyen ért
célba, ahol minden résztvevõ Mikulás-csomagot kapott.
A futókra ebben az évben már csak egy jó
hangulatú szilveszteri futás vár Tapolca
belvárosában. A 2010-es év versenyeire
január elején kezdik az alapozást.
Antal Edit

Túrára fel!
A Tapolca VSE természetjárói novemberben is felvették a túrabakancsot.
A hónap elsõ hétvégéjén a „Fehér-VárPalota” teljesítménytúra Csór-Baglyashegy-Várpalota közötti 25 km-es távját teljesítették. November 14-én Pula-Kinizsiforrás-Hamuházi-forrás-Vigántpetend
útvonalon 13 km-t gyalogoltak. A túra
során érintették a Pula határában lévõ 1896ban épült mûemlék kõhidat, és a Kinizsiforrás közelében álló középkori, gótikus
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Ács János
Teremlabdarúgó
Emléktorna

tálodi kolostorromot.
A hónap harmadik túrája a Keszthelyihegységben Balatonedericsrõl a Büdöskút-Vadvíz-árok útvonal volt, a Szobakõbarlang érintésével. 22 km megtétele után
érkeztek meg Balatongyörökre. A hónap
utolsó hétvégéjén a „Tanúhegyek nyomában” teljesítménytúra BadacsonytomajBadacsony-hegy-Szigligeti-vár-Szent Györgyhegy közötti 20 km-es távját teljesítették.
A túrákon összesen 27 fõ vett részt. AE

December 5-én bonyolították le
Tapolcán a Városi Rendezvénycsarnokban az Ács János teremlabdarúgótornát, melynek szervezõje a nyírlaki
pszichiátriai betegek otthonának intézményvezetõje, Kustos László volt.
A rendezvény megnyitóján a négy
meghívott csapatot Lasztovicza Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke és Császár
László, Tapolca város polgármestere
köszöntötte. Jelenlétével megtisztelte a
tornát Ács János özvegye, Gabi asszony
és leánya.
A meghívott négy csapat (Dáka,
Lesencetomaj, Szász Márton iskola,
Nyírlak) körmérkõzéses formában mérte
össze labdarúgó tudását. Ebbõl a versengésbõl ezen a napon a lesencetomajiak
kerültek ki gyõztesen. Második helyen a
Dáka csapata, harmadikon a Nyírlak,
negyediken a Szász Márton-iskola végzett.
Az ünnepélyes díjátadót Kustos László
intézményvezetõ vezényelte le. A csapatok és a különdíjasok Lasztovicza Jenõtõl, Császár Lászlótól és Ács Jánosnétól
vették át a díjakat.
Antal Edit

Remek évet zárt a fiatal ralis, ifjú Erdei István
A 2009-es év szép sikereket hozott Istvánnak. Végül is korosztálya legjobbja lett az
idei esztendõben a fiatal kora miatt külön
engedéllyel versenyzõ ralis, aki nem igazán
a szavak embere.
Hároméves kora óta rabja az autónak, édesapjának köszönhetõ, aki beültette a kocsiba, s
szinte növekedésével együtt szívta magába a
tudást, az érzést: mi szerint élete az autó, a
versenyzés lett, nem tud és nem is akar elszakadni ettõl. A tavalyi év eredményei (Larikupa 3. hely, Extrém-kupa 3. hely, nyirádi
amatõrverseny 1. hely, aranyak, ezüstök,
bronzok az Extrém-kupasorozatokon, juniorbajnokságon elsõ hely) már sejtették, hogy a
2009-es esztendõben kiteljesedhet a versenyzés, beérik a gyümölcs. Így is lett, hiszen az
év szinte csak aranyakat hozott Istvánnak. A
nyirádi amatõr futamon különdíjat kapott, a
Dunántúli Rally Tropy hatodik fordulójában
harmadik helyet szerzett. Alázattal, kitartóan
edz, céljai, tervei vannak a versenyzést illetõen is. Gratulálunk az eredményekhez, s kívánjuk, hogy vágyai teljesüljenek!
AE

Fotó: Antal

A jók között is a legjobb

Sikeres akció
Sikeres volt a december 12-ei polgárõr akció a tapolcai régióban is.
Az Országos Polgárõr Szövetség - a
rendõrséggel karöltve - az egész ország
területére kiterjedõ akciójának az volt a
célja, hogy a zsebtolvajok távoltartsa

nemcsak a bevásárlóközpontoktól, de a
város többi részén is. A tapolcai akcióban Tapolcáról és a környék településeirõl 35 polgárõr és 7 rendõr vett részt
Tölgyes Zsolt rendõrszázados vezetésével.
NHE

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ januári programjai
11. 19 óra: Forrás Színház: Képzelt beteg (bérletes színházi elõadás); 17. 9 óra: Tapolca VSE
- Hemo Veszprém (megyei I. osztályú csapatbajnokság); 20. 10, 13 óra: Szabad Ötletek
Színháza: Mekk Mester Mennyegzõje (bérletes gyermekszínházi elõadás); 22. 10, 12 óra:
Ifjúsági Filharmónia: Mûvész Szimfonikus Zenekar; 23. 19 óra: Tapolcai Musical Színpad:
Szép téli nap c. elõadása; 24. 9 óra: Tapolca - Ajka ASE (megyei I. osztályú csapatbajnokság); 30. 9 óra: „Tapolca Kupa Grand Prix” (gyermek egyéni rapid nyílt sakkbajnokság); 31.
11 óra: Tapolca RVSE - Tabáni Spartacus (NB-I/B osztályú sakk csapatbajnokság).
Baba-mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos
elõadásokkal. Babamasszázs: szerda 10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: HP. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tamási Áron Mûvelõdési Központ Amatõr Színjátszó
Köre: hétfõ, szerda 17.00-20.00. Vezeti: N. Horváth Erzsébet. Tapolcai Musical Színpad:
szombat 9.00-14.00.
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„Veszprém Megye
Jó tanulója Jó sportolója”
Batsányi János Gimnáium, Tapolca:
Csák Dániel - párbajtõr (Testnevelõ:
Barcza Zoltán, edzõ: Szalay Gyöngyi)
Szász Márton Iskola és EGYMI:
Bodó Róbert - atlétika (Felkészítõ tanár:
Kiss Katalin)
Nõi labdarúgócsapat: Bodó Lívia,
Kolompár Krisztina, Kolompár Tünde
(Felkészítõ tanár: Radosné Imre Mária)
Tomori Tamás - asztalitenisz (Felkészítõ
tanár: Kiss Katalin)

Aranyérem került a kis tapolcai sportolók nyakába
Ismét tapolcai siker született a Játékos
sportvetélkedõ megyei döntõjén, melyet a
Városi Rendezvénycsarnokban rendeztek
6 csapat részvételével. A mindvégig szoros
küzdelembõl a Tapolcai Általános Iskola
alsós csapata került ki gyõztesen, s jutott
tovább az országos regionális döntõbe.
Az alsó tagozatosok kiemelkedõ felmenõ
rendszerû diákolimpiai versenyszáma a
játékos sportverseny, melyben a Tapolcai
Általános Iskola (az összevonások elõtt
hosszú évekig a 4. Sz. Ált. Iskola, majd

Batsányi, az elmúlt években a Kazinczyiskola) mindig megyebajnokként került az
országos regionális elõdöntõbe.
A mostani tapolcai döntõre hat csapat
érkezett, hogy összemérje ügyességben,
gyorsaságban, leleményességben az erõit. A
verseny elõtti technikai értekezleten 6 feladatot sorsolt ki a versenybizottság.
A csarnok nézõtere szinte megtelt a szurkolókkal, szülõkkel, nagyszülõkkel, tõlük
volt hangos a ház, ahogy buzdították az
ügyes gyerekeket. A sok labdás feladat szí-

Tapolcai Általános Iskola:
Árvai Eszter - sakk, III. korcsoport
(Testnevelõ: Virág Károly)
Felker Adrienn - vívás, IV. korcsoport
(Testnevelõ: Lakos Dezsõ, edzõ: Szalay
Gyöngyi)
Kalácska Botond - vívás, I-II. korcsoport
(Testnevelõ: Kamondi Szilvia, edzõ: Szalay
Gyöngyi)
Lasztovicza Máté - fiú párbajtõr, III.
korcsoport (Testnevelõ: Hanzmann László,
edzõ: Szalay Gyöngyi)
Monostori Sára - vívás, III. korcsoport
(Testnevelõ: Csank Péterné, edzõ: Szalay
Gyöngyi)
Szencz Norbert - vívás, I-II. korcsoport
(Testnevelõ: Kamondi Szilvia, edzõ: Szalay
Gyöngyi)
Gratulálunk!

Dzsúdó és
grundbirkózás
Dzsúdó és grundbirkózó versenynek adott
otthont a Városi Rendezvénycsarnok. A
program szervezõje és levezetõje Simon
Mihály, a többszörös világbajnok dzsúdózó, dzsúdómester volt.
A grundbirkózó csapatverseny résztvevõi
1999-2000-2001-ben született gyerekek voltak, akik az azonos súlycsoportúakkal vették
fel a nemes és tiszta harcot a versenykiírásnak
megfelelõen. Az egyperces menetidõkben
hatalmas küzdelmek alakultak ki a szõnyegen
a pontokért. Persze a szülõk, nagyszülõk,
csapattársak biztatása is kellett a még jobb
eredmény eléréséhez. Az I. grundbirkózó
csapatversenyt Tapolca csapata nyerte Révfülöp és Sümeg elõtt.
A dzsúdóversenyen már képzett dzsúdósok
kápráztatták el a csarnokba kilátogató érdeklõdõket, e sportág kedvelõit.
A verseny támogatói: rendezvénycsarnok,
Kékkúti Ásványvíz Rt., médiák.

nesítette a feladatokat, látványos, mozgalmas
lett így a verseny, s ez a kilátogatókat
lenyûgözte.
A szoros versenyben azonban a végsõ
befutó a Tapolcai Általános Iskola lett
(felkészítõk: Krachun Éva, Csankné Szíj
Szilvia, Partos Bea), második és egyben
tovább jutó is a Herend gárdája. További sorrend: 3. Balatonfüred Radnóti is-kola, 4.
Balatonalmádi Györgyi Dénes DSK, 5.
Várpalota Nepumuki iskola, 6. Csetény.
Az eredményhirdetésen Hanczmann László,
a verseny szervezõje a dicsérõ, értékelõ mondatokon kívül elmondta, hogy a két tovább
lépõ csapatra kemény felkészülés vár, hogy
megyénket méltón képviseljék a Vas megyében megrendezésre kerülõ országos elõdöntõn.

V. Magyar Mihály
Emléktorna

Ismét sikeres országos versenyt rendezett
a Szász Márton-iskola
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Szász Márton Általános Iskola
Szakiskola és Speciális Szakiskola december 11-13-ig tartó országos egyesített teremlabdarúgó tornájának helyszíne a Városi Sportcsarnok és a Bárdosintézményegység tornaterme volt. A rendezvény támogatója volt Tapolca Város
Önkormányzata.
Az elsõ napon a megnyitó ünnepségre és
a divizionálásra került sor. Ez utóbbi jelenti a kategóriákba való besorolását a csapatoknak képességek szerint. A második
napon már élesben folytak a küzdelmek két
nemben és több divízióban. A végig sportszerû mérkõzések után kialakult az országos verseny végeredménye.
A nõk versenye két divízióban zajlott.
A II. divízió gyõztese Darvastó „A”, 2.
Szigetvár, 3. Darvastó „B”.
Az I. divízió bajnoka Tapolca I. , 2.
Pápa, 3. Tapolca II. A nõi torna gólkirály-

nõje Major Klaudia lett a Tapolca I. csapatából.
A férfiak 6 divízióban küzdöttek. A 6.
divízióban: 1. Zalaszentgrót, 2. Csákánydoroszló, 3. Darvastó „G”. Az 5. divízióban: 1. CSEFOSZ, 2. Darvastó „E”, 3.
Tapolca III., 4. Darvastó „F”. A 4. divízióban: 1. Tapolca II., 2. Drávakastély, 3.
Magyarszerdahely. A 3. divízióban: 1.
Tapolca I., 2. Pápa II. 3. Darvastó „D”. A 2.
divízióban:1. Zsira, 2. Darvastó „C”, 3.
Szigetvár. Az 1. divízióban : 1. Zirc, 2.
Pápa I., 3. Gyõr. A torna gólkirálya a tapolcai Bózsa Zsolt lett.
A díjazottak Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõtõl, a megyei közgyûlés
elnökétõl, Marton Józseftõl, Tapolca város
alpolgármesterétõl, Barbalics Antal képviselõtõl, Horváthné Somogyi Ildikótól, az
ÉFOÉSZ országos alelnökétõl, Bartalos
Zsuzsannától és Bognár Ferenc régiós
igazgatótól vehették át a díjakat.

A hagyományõrzés és a megemlékezés
jegyében került sor az V. Magyar Mihály
Labdarúgó Emléktorna megrendezésére
november 29-én a Városi Rendezvénycsarnokban. A tornát Paréj József nyitotta meg, aki egykor Magyar Mihály
munkatársa, egyben jó barátja is volt.
A délelõtt folyamán négy nõi csapat: Ajka,
Zalaapáti, Bakonynána és Tapolca, ezt
követõen négy öregfiú csapat: Stari Beer
Boys, Diszel SE, Tapolca VSE és a Tapolcai
Honvéd SE mérte össze labdarúgó tudását.
A torna vendége volt Magyar Mihály
kedves felesége, gyermekei, unokái, akik
jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt.
Eredmények: A nõi mezõny gyõztese
három gyõzelemmel a Tapolca lett. Zalaapáti
hölgyei csak a gyõztestõl kaptak ki, így övék
lett a második hely. Egy gyõzelmet ért el az
Ajka, ezzel a harmadik hely nekik járt, míg a
Bakonynána csapata gyõzelem nélkül maradt, ami nekik a negyedik helyet jelentette.
A nõi torna legjobb mezõnyjátékosának a
tapolcai Szalai Orsolyát választották, a
gólkirály cím a zalaapáti Vitusz Nikolettának
jutott. A legjobb kapus címet Hídi Jennifer,
az Ajka hálóõre vehette át.
Az öregfiúknál a Stari Beer Boys
veretlenül nyerte a tornát a TVSE Öregfiúk
elõtt. Harmadik a Diszel SE, negyedik a
Tapolcai Honvéd gárdája lett. Különdíjasok:
legjobb mezõnyjátékos Berta Attila (Stari),
gólkirály: Szabó Zsolt (Stari), legjobb kapus:
Németh László (TVSE-Öregfiúk).

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
NBI/B: Biztos tapolcai gyõzelem született
a 2. fordulóban a négy szlovénnal felálló
vasiak ellen. Szentgotthárd-Tapolca Rockwool VSE 4,5:7,5
A 3. fordulóban Tapolca Rockwool VSEPannonpower Pécs 2.5. 9,5
A Ribli Zoltán nagymester által vezetett
pécsiek ilyen arányú gyõzelme is teljesen
megérdemelt - szól a tudósítás. A 3. forduló
után a tapolcaiak a 3. helyen állnak a Pécs
és a Haladás VSE mögött.
NB II: A második fordulóban nagyarányú
vereséggel távozott Balatonfüredrõl a
Szeremley SI csapata. Balatonfüredi SETapolca VSE-Szeremley SI 9,5:2,5.
A 3. fordulóban Tapolca VSE-Szeremley
SI-Gyõri Elektromos 4:8.
Reális eredményt ért el Szeremley SI az
NB I/B-bõl kiesett gyõriek ellen.

Megyei I. osztály, elsõ forduló: Révfülöp/Zánka SE-Tapolca VSE Kölcsey
Nyomda 4,5:7,5
Egyéb sakkversenyek eredményei:
Pápán a Bakony-kupa elnevezésû csapatversenyen a Tapolca VSE-Szeremley SI
ifjúsági és felnõtt csapata a dobogó legmagasabb fokán végzett.
A Kapuváron rendezett Király-kupáról,
mely regionális egyéni sakkverseny volt,
remek eredményekkel érkeztek haza a
tehetséges tapolcai fiatal sakkozók.
A 6 éven aluliak versenyében gyõzött
Kauffmann Kristóf, 2. lett Érseki Áron.
A 8 éven aluliaknál 2. lett Érseki Tamara.
A 10 év alatti lányok versenyét Koltai Anna
nyerte, ugyanebben a korcsoportban a
fiúknál Kauffmann Péter 2., Buzás Bertalan
9. helyezést ért el.
A 12 év alatti lányok versenyét Sötét
Barbara nyerte.

MOTORSPORT:

LABDARÚGÁS:

Fazekas Dennis az 50 köbcentis krosszmotoros kategóriában az idei magyar bajnokságot a 3. helyen zárta.
A jövõ évtõl már a 65 köbcentisek kategóriájában indul.

December 3-án a Városi Rendezvénycsarnok adott otthont az U-7-es meghívásos gyermek labdarúgó tornának, a
Mikulás-kupának. Hat csapat mérte össze
labdarúgó tudását: Tapolca I., Tapolca II.,
Monostorapáti, Taliándörögd, Badacsonytomaj és Zalahaláp. A kiegyenlített, sportszerû küzdelemben minden csapat gyõztesként, oklevéllel, serleggel és a Mikulás
által küldött csomagokkal térhetett haza.
A DSB által rendezett ötcsapatos U-13-as
teremtornán 1x12 perces játékidõvel, körmérkõzéses rendszerben küzdöttek meg az
ifjú futballisták. A torna végeredménye: 1.
Tapolca I. 2. Monostorapáti, 3. Tapolca II.,
4. Badacsonytomaj, 5. Nyirád.

DÍJÁTADÓ VESZPRÉMBEN:
A Megyeháza Szent István-termében köszöntötték az idei év legsikeresebb sportolóit. A díjazottak között nagy örömünkre tapolcai sportolók is voltak. A gyermekkategóriában díjat vehetett át a párbajtõrös Siklósi Gergely (edzõje Szalay
Gyöngyi) A junior korosztályban díjazott
volt a párbajtõrözõ Hanzvikkel Márk (edzõje: Borosné Eitner Kinga). A felnõtteknél
két elsõ díjat osztottak ki, az egyik a párbajtõrözõ Rédli András volt (edzõje Borosné
Eitner Kinga).
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KÉPES HÍREK

Hagyományteremtõ szándék
A diszeli városrész polgárai évrõl-évre
megmutatják, hogy közösségformáló és
értékõrzõ szándékaikat cselekedetek is
követik.
November 28-án is egy születõ hagyomány részesei voltak mindazok, akik
elfogadták Bakos Györgynek, a városrész
önkormányzati képviselõjének a meghívását az elsõ Márton- és András-napi új
bor ünnepre.

köszönhetõen, így az ünneplésre is méltó.
Renner Sándor plébános mielõtt megszentelte és megáldotta az új bort, szólt
Szent Mártonról, a közösségeket formáló
erõkrõl, a hit és a szeretet fontosságáról.
Az esten fellépõ Csobánc Népdalkör is a
borról énekelt. De hogy nyomaték is
kerüljön arra, hogy a jó bor megédesítheti
az életet, hogy barátságokat szõ a borfajtákat ismertetõ és kínáló gondoskodott.

Megmutatta körmét a tél
Hogy fehér lesz-e a karácsonyunk, azt
még a meteorológiai elõrejelzésekbõl
sem lehet biztosan tudni.
De egy biztos: december közepén

egész napos havazással és csikorgó
hideggel mutatta meg magát a tél. A
gyerekek mit sem törõdve ezzel vidáman
hógolyóztak és szánkóztak.

Fotó: N. Horváth

A hóeltakarításba, a járdák tisztításába „bevetett” gép nagy szolgálatot
tett a Batsányi utcában is

Kistérségi karácsony

Fotó: N. Horváth

A borünnep résztvevõi érdeklõdéssel figyelik a színpadon történteket
A vendégeket köszöntõ képviselõ nemcsak a „fõszereplõ” bort dicsérte, de a szõlõt
mûvelõ gazdát is. Mint mondta, a Csobánc, a Hajagos- és a Bács-hegy nagyszerû
borokat terem az õ áldásos munkájának

A feltálalt lúdvacsora, a finom nedû, a jó
zene, a vidám hangulat hajnalig tartotta
egyben a táncos lábú, egymásra figyelõ
diszeli polgárokat.
N. Horváth Erzsébet

Mikulásváró koncert

Fotó: N. Horváth

Hívjuk együtt a Mikulást!

Gazdag és színes programok várták
decemberben is a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum Gyermekrészlegében a gyerekeket.
Ezek közül csak egyet emelnénk most
ki, mégpedig a Mikulásváró koncertet
P. Nagy Ferenccel és Kovács Józseffel. A
zsúfolásig megtelt terem közönsége nagyon hálásnak bizonyult. A csillogó szemek, a vidám, közös énekek hallatán és láttán többekben megfogalmazódott már ott,
hogy a Gyermekrészleg Vasáros Ferencné
Márta irányításával egy olyan kisbirodalmat teremtett, amelybe szívesen járnak
azok a gyerekek, akikbõl - bátran állíthatom - a jövõ felnõtt olvasói lesznek.
N. Horváth Erzsébet

December 16-án a környezõ települések iskoláiból közel 800 gyermek és kísérõik érkeztek nagy-nagy izgalommal
és várakozással a „Kistérségi Karácsonyra”.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása immár negyedik alkalommal látta vendégül az iskolásokat a Városi
Rendezvénycsarnokban.

Felnõtt magyar bajnok a junior korú
Hanczvikkel Márk
Hanczvikkel Márk, a Balaton Isover
Vívóklub versenyzõje, Borosné Eitner
Kinga tanítványa gyõzött a vívók budapesti országos bajnokságának harmadik napján az MVM-kupáért rendezett
párbajtõrversenyen.
Márk, aki az idén U-23-as Európa-bajnok volt, többek között Boczkó Gábort legyõzve jutott el a döntõig. Az elõdöntõben
combsérülést szenvedett, abból felállva a
döntõben 15:11-re, magabiztosan verte a
BVSC-s Pádár Tamást. Boczkó Gábor a
16, Rédli András a 32 között fejezte be a
szereplését.
Antal Edit

Élen járók a vívók
Decemberben Szolnok adott otthont az
Olimpici Grand Prix versenysorozat 2.
állomásának, ahol a megnyerhetõ 8
aranyérembõl 5-öt a Balaton Isover
Vívóklub versenyzõi nyertek el.
Gyermek fiú korosztályban aranyérmes
Siklósi Gergely, ezüstérmes Cserpes
Dominik. 1999. január 1-je után születetteknél (törpicik) elsõ lett Csekõ Kíra
Vanessza és Farkas Csaba. Serdülõ
leányoknál a gyõztes Felker Adrienn, a
fiúknál Sáfár Cirill.
A közelmúltban két rangos nemzetközi kadett válogató versenyen is jól
szerepeltek az isoveres tapolcai párbajtõrözõk. Budapesten Siklósi Enikõ,
Mödlingben (Ausztria) Csák Dániel
jutott a legjobb 8 közé.
AE
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A rendezvényt Eke Ferenc, a Társulás
alelnöke nyitotta meg, majd az ünnep alkalmából jutalomkönyv és oklevél átadása következett.
Légvár, lufibohóc, hét helyszínen játszóház, játékvár biztosította a jó hangulatot, a tartalmas kikapcsolódást. Természetesen a fenyõfa és a szaloncukor sem
maradt el.
Németh Katalin

A következõ lapzárta idõpontja: 2010. január 19.
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