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„Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet”
December 22-én új helyszínen, a Fõ
téren állították fel a Mindenki kará-
csonyfáját. A közös ünneplésre több
százan gyûltek össze.

Új színfoltja volt a tapolcai ünnepnek,
hogy Betlehembõl, a Születés-templo-
mából a városba érkezett a szeretet láng-
ja, amellyel meggyújtották a város mécse-
sét, de a lángból mindenki vihetett haza
az otthonába is. A láng érkezését Sólyom
Károly alpolgármester jelentette be.

Az ünnepi köszöntõt mondó Bakos
György önkormányzati képviselõ arról
szólt, hogy a szeretet ünnepén évszáza-
dok óta a világ minden táján ugyanazok a
gondolatok ébrednek a hívõ, keresztény
emberben. - A zord, téli idõjárásban is
képes a karácsony olyan meleg, szeretet-
teljes légkört varázsolni, amilyent az év
egyetlen napján sem élünk át - mondta.

/Összeállításunk a 4. oldalon A szeretet
ünnepén címmel./

Egészségvédelem felsõfokon

Január 23-án ünnepélyes keretek
között adta át Tapolca Város Önkor-
mányzata nevében Sólyom Károly al-
polgármester a Dr. Deák Jenõ Kórház
Rendelõintézet és Gyógybarlang Kft-
nek a pályázati segítséggel vásárolt
mammográfot és elõhívó berendezést.

A több mint húszmilliós beruházáshoz

a város a 6 milliós önrészhez a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft-tõl 14 millió
forintot kapott. A korszerû berendezés
nemcsak a tapolcai, de a sümegi kistérség
lakóinak egészségvédelmét is szolgálja.

/Írásunk a 4. oldalon Az összefogás
példaértékû eredménye címmel./

A Donnál harcoltak emlékére
A Tapolcai Honvéd Kulturális Egye-
sület szervezésében január 11-én és
12-én a Magyar Királyi Honvédség 2.
hadseregének 66 évvel ezelõtti doni
katasztrófájára emlékeztek.

Január 11-én a Nagyboldogasszony Ró-
mai Katolikus Templomban kegyeletadó
szentmisét celebrált Csere Sándor kano-

nok-plébános. Tapolca Város Önkormány-
zatának képviseletében Sólyom Károly al-
polgármester jelent meg, de a tapolcai ka-
tonai hagyományõrzõ szervezetek tagjai, több
civil szervezet, valamint a politikai pártok
képviselõi is részt vettek a szentmisén.

/Írásunk a 4. oldalon A doni
katasztrófa hõseiért címmel./

A gyermekfantázia határtalan

Gazdag anyagú kiállítással mutatkoztak
be december 20-án a BALATONFELVI-
DÉKI SZÍN-VONAL Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény tapolcai tanulói.

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ-

ban megrendezett kiállítás megnyitóját
zenés és verses mûsorszámok színesítet-
ték.

/Írásunk a 9. oldalon Az alkotó ember
dicsérete címmel./

A Kazinczy-iskolások a betlehemezés hagyományát elevenítették fel

Dr. Medgyaszai Melinda, az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára
az új készülék népegészségügyi jelentõségérõl is szólt köszöntõjében

Érdeklõdõ tekintetek, ügyességet igénylõ alkotások

A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület tagjai díszõrséget álltak a
szentmisén

Fotó: Kovács

Fotó: Horváth

Fotó: Baranyai

Fotó: N. Horváth

- A 2008. évi önkormányzati költségvetési kiadási fõösszeg várhatóan 4,5 milliárd
forint lesz, amelybõl mintegy 500 millió forintot sikerült beruházásokra, felújítá-
sokra fordítani - írta évértékelõ tájékoztatójában Sólyom Károly alpolgármester.

- Ez az önkormányzatok költségvetését figyelembe véve igen jó eredménynek mond-
ható. A helyi adóbevételeket így igazoltan fejlesztésre fordítottuk. Tapolca Város Ön-
kormányzatának gazdálkodása stabil volt, a mûkõdéshez hitelt nem vettünk fel. Az
elmúlt évben is különösen fontos, elsõdleges feladat volt a város és intézményrend-
szerének kiegyensúlyozott, biztonságos mûködtetése.

/Az évértékelõ tájékoztató teljes szövege a 3. oldalon A biztonságos mûködés… címmel./

Eredmények és tervek



www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

Ács János 2008. december 10-én bekö-
vetkezett halálával a polgármesteri meg-
bízatása - a polgármesteri tisztség ellá-
tásának egyes kérdéseirõl és az önkor-
mányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) bek. d)
pontja értelmében - megszûnt. 

A helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló 1990.
évi LXIV. törvény 53. §. (1) bekezdése
arról rendelkezik, hogy amennyiben a pol-
gármester megbízatása megszûnik, annak
bekövetkezésétõl számított 30 napon belül
idõközi választást kell kitûzni az ok
felmerülésétõl számított négy hónapon
belüli idõpontra. 

Tapolca városban a Helyi Választási
Bizottság az idõközi polgármester-vá-
lasztást 2009. március 29. napjára tûzte
ki (a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 105/A. § (2) bek. j) pontja
alapján). A Helyi Választási Bizottság -
2009. január 08-án meghozott - választás
kitûzésérõl szóló 1/2009. (I.08.) HVB
határozata és a határnapokról rendelkezõ
2/2009. (I.08.)  HVB határozata Tapolca
város honlapján (www.tapolca.hu) meg-
tekinthetõ. 

A választópolgárok a névjegyzékbe
történõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt 2009. január
30. napjáig - postai úton - kapják meg. 

A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõ-
leg törlés vagy a névjegyzékbe való felvé-
tel miatt 2009. január 28-tól 2009. február
04-én 16.00 óráig - azaz a névjegyzék
kifüggesztésének idõtartama alatt - lehet
kifogással élni. A fenti határidõ jogvesztõ,
annak elmulasztása esetén a választópol-
gár nem élhet kifogással vagy egyéb
jogorvoslattal. 

Jelöltet ajánlani a Helyi Választási
Iroda által kiküldött eredeti aján-
lószelvény kitöltésével és a jelölt, vagy a
jelölõ szervezet képviselõje részére tör-
ténõ átadással lehet. Az ajánlószelvényre
rá kell vezetni az ajánló választópolgár
családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, az ajánlott személy (jelölt)
családi és utónevét, a jelölõ szervezet
nevét, illetõleg a független jelölés tényét,
továbbá tartalmaznia kell az ajánló sze-
mély saját kezû aláírását. 

Érvénytelen az ajánlás, amelyet nem a
hivatalos ajánlószelvényen adtak le, nem
megfelelõen, hiányosan töltöttek ki, nem
írtak alá, illetve amelyet az ajánlási szabá-
lyok megsértésével gyûjtöttek. Aki
ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,
illetve aki több jelöltet is ajánlott, annak
valamennyi ajánlása érvénytelen. 

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá te-
kintettel másnak elõnyt adni vagy ígérni,
valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõ-
leg elõnyt vagy annak ígéretét elfogadni
tilos. 

Nem gyûjthetõ ajánlószelvény munka-
helyen munkaidõben vagy munkaviszony-
ból, illetõleg munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben, a Magyar
Honvédségnél és a rendvédelmi szervek-
nél szolgálati viszonyban levõ személytõl
a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat
teljesítése közben, tömegközlekedési
eszközön, állami és helyi önkormányzati
szervek hivatali helyiségében. 

Polgármester-jelölt minden nagykorú,
választójoggal rendelkezõ magyar állam-
polgár lehet, függetlenül attól, hogy ren-
delkezik-e Tapolcán bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel.

Jelöltként indulhat az idõközi pol-
gármester-választáson, akit - a helyi ön-
kormányzati képviselõk és polgármeste-
rek választásáról szóló 1990. évi LXIV.
törvény 27. §. (2) bek. b) pontja értel-
mében - a választópolgárok 2 %-a, de

legalább 300 választópolgár jelöltnek
ajánlott. Mivel Tapolca városban a válasz-
tópolgárok 2 %-a 281 fõt jelent, így a
jelölt-indításhoz 300 választópolgár
érvényes ajánlószelvényét kell össze-
gyûjteni.

Szavazni kizárólag személyesen, és
csak a választópolgár lakóhelye szerint
kijelölt szavazóhelyiségben lehet sze-
mélyazonosság és lakcím igazolására
alkalmas, érvényes igazolványok egyidejû
megmutatásával. 

A 2009. március 29-i idõközi polgár-
mester választáson az a személy szavaz-
hat, aki Tapolcán érvényes lakóhellyel,
ennek hiányában érvényes tartózkodási
hellyel rendelkezik. Az a személy, aki
Tapolca városban ugyan érvényes tartóz-
kodási hellyel rendelkezik, de lakóhelye
más településen van, választójogát nem
gyakorolhatja. Az a személy, aki sem
érvényes lakóhellyel, sem érvényes tar-
tózkodási hellyel nem rendelkezik, csak
akkor szavazhat, ha az adott településen
településszintû lakóhelye van. A telepü-
lésszintû lakóhellyel rendelkezõk számára
a Helyi Választási Iroda Vezetõje a
szavazás helyéül az 01. sz. választókerület
002. sz. szavazókörét (Polgármesteri
Hivatal Udvari Tanácsterme - 8300,
Tapolca, Hõsök tere 15.) jelölte ki. 

A Helyi Választási Bizottság határo-
zatai, illetve a Helyi Választási Iroda
Vezetõjének tájékoztatói a város honlapjá-
nak www.tapolca.hu „Választási Hirdet-
mények” menüpontja alatt, illetve a
Polgármesteri Hivatal földszintjén talál-
ható hirdetõtáblán megtekinthetõk. 

A választópolgárok az idõközi pol-
gármester-választással kapcsolatos kérdé-
seikkel munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig
a Választási Információs Szolgálathoz
(Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda -
Keszthelyi út felõli bejárat, Tel:
06/87/511-162) fordulhatnak. 

Dr.  Imre  László
Helyi Választási Irodavezetõ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató az idõközi
polgármester-választáshoz

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-
12 óráig és a külön meghirdetett idõpon-
tokban.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125
Fax: 87/511-164
Fogadóórák:
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig.
Tel.: 87/510-126; Fax: 87/511-164
A Polgármesteri Hivatal Irodáinak és
vezetõinek általános ügyfélfogadási
rendje: Hétfõ: 13-16-ig; Szerda: 8-12-ig;
13-16-ig; Péntek: 8-12-ig. Kedden és
csütörtökön nincs ügyfélfogadás!
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-
150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-
16; Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax:
321-721, Tel.: 511-150, 510-443, 510-444,
511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -
16.00-ig Helye: Polgármesteri Hivatal
„A” épület I. emelet 13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Szakmai fõtanácsadó
Hársfalvi József 510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

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

511-156 
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Décseyné Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-
14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Tapolca Város Intézete 8300
Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./Fax: 510-740;
510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca,
Kossuth u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as
szoba   Tel.: 30/905-9440 Fogadóóra: hét-
fõtõl   csütörtökig   8.00-16.00; pénteken
8.00-13.00 Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Tel./fax:
87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
3357 Fogadóóra: Hétfõ: 8.00-17.00,
Kedd: 8.00-12.00, Péntek: 13.00-17.00
Mentõk: 104; 87/410-004
Rendõrség: 107; 87/412-322
Tûzoltók: 105; 87/510-352
Kapcsolattartás:
Az erdélyi Zabola vállalkozóival:
Cseh Ferenc József Tel.: 0267-375-155
Fax: 0267-375-154, Mobil: 0744-590-321
Tapolca és Környéke Vállalkozóinak
Egyesületével:
Vörös Béla elnök      Tel.: 30/946-2690

A Polgármesteri Hivatalban befejezõdött
az a fejlesztés, amellyel megvalósult az
utólagos akadálymentesítés és az önkor-
mányzati ügyfélszolgálat kialakítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával készült el.

A közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esé-
lyû hozzáférés biztosításának érdekében a
Hivatal fõ- és udvari bejáratától kontrasztos
vezetõsávok segítik a rászoruló ügyfeleket,
de a vakok és gyengénlátók számára is ké-
szültek információs táblák.

A 10 milliós támogatással elkészült
beruházás ünnepélyes átadására január 30-án
került sor. 

Akadálymentes ügyintézés
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ÉVÉRTÉKELÕ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Olvasó! 
Tapolca Város Önkormányzata és a ma-
gam nevében köszöntöm Önt az új év-
ben, tájékoztatást adva az elmúlt évi
eredményeinkrõl, valamint a 2009. évi
terveinkrõl.

Tapolca Város Képviselõ-testületének
tagjai a 2007-2010 közötti évek gazdál-
kodásának Stratégiai Programjában meg-
határozott célok elérése érdekében folya-
matosan, együtt dolgoztak az elmúlt év-
ben is. 

A 2008. évi önkormányzati költségvetési
kiadási fõösszeg várhatóan 4,5 milliárd
forint lesz, amelybõl mintegy 500 millió
forintot sikerült beruházásokra, felújítá-
sokra fordítani. Ez az önkormányzatok költ-
ségvetését figyelembe véve igen jó ered-
ménynek mondható. A helyi adóbevételeket
így igazoltan fejlesztésre fordítottuk. Tapol-
ca Város Önkormányzatának gazdálkodása
stabil volt, a mûködéséhez hitelt nem vet-
tünk igénybe. 

Az elmúlt évben is különösen fontos,
elsõdleges feladat volt a város és intéz-
ményrendszerének kiegyensúlyozott, biz-
tonságos mûködtetése. 

Az oktatás területén az igénybe vehetõ
állami normatív támogatások lehívhatósá-
gának biztosítására intézményi átszervezé-
sekrõl döntöttünk, amelyek az óvodai, isko-
lai közösségek megértésével és fegyelme-
zettségével rendben lezajlottak. Köszönet a
vezetõknek és munkatársaiknak!

Korábbi döntéseinkkel összhangban
terveztük az intézményhálózat évek óta
tartó, átgondolt korszerûsítésének folyta-
tását, saját és külsõ források felhasználá-
sával. 

Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk
be a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztésére, az oktatási
feltételek minõségi javítására a Közép-
dunántúli Regionális Operatív Program
keretében, 275 millió forint beruházási
összegben. Ez a gyakorlatban magas tetõ
létesítését, energiatakarékos nyílászárók
beépítését, hõszigetelõ homlokzati vakolat
felhordását és eszközfejlesztést jelentette
volna, azonban projektünk nem kapott
támogatást. 

Folytattuk és befejeztük a szennyvíz-
csatornázási beruházást Diszel-városrész-
ben, ideértve a teljes úthelyreállítást is.

A Városi Szennyvíztelep által kibocsátott
szennyvíz foszfát-mentesítésére irányuló
beruházás megvalósítására pályázatot nyúj-
tottunk be a Környezet és Energia
Operatív Program támogatásának elnye-
résére. A kétfordulós pályázat I. fordulóján
sikerrel szerepeltünk. A mintegy 600 millió
forint öszszegû tervezett fejlesztéshez szük-
séges részletes megvalósíthatósági tanul-
mány készíttetése folyamatban van, amely-
nek elfogadtatását követõen indulhatunk a
II. fordulóban a támogatási összeg elnye-
résére. A fejlesztés megvalósításában szá-
mítunk az üzemeltetõ szervezet és a szol-
gáltatást igénybe vevõ önkormányzatok
szerepvállalására is.

A Tapolca - Városi köztemetõ - Diszel-vá-
rosrész közötti kerékpárút építésének II. üte-
mére benyújtott regionális pályázatunk si-
kerével az 50 millió forintos beruházás
megvalósításával teljessé tettük a kapcso-

latot a településrészek között.
A tapolcai Ipar utca burkolatának

felújítására, kiépítésére 2007. évben be-
nyújtott pályázatunkat forráshiány miatt
elutasították. A múlt évben ismét lehe-
tõség nyílt a projekt ismételt benyújtására,
amelyet megtettünk. Az elbírálás folya-
matban van. 

Terveztük a környezetvédelmi beruhá-
zások keretei között nem végezhetõ belte-
rületi utcák felújítását is a hazai finanszí-
rozású TEÚT-pályázatokkal. A Kazinczy
Ferenc tér és a Kinizsi utca felújítására
közel 20 millió forint összegû támogatást
nyertünk el a Közép-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács által kiírt pályáza-
ton. A megvalósításhoz szükséges közbe-
szerzési eljárás lezajlott, a kivitelezés az
idõjárástól függõen kezdõdhet meg.

A 158 Veszprém megyei település hul-
ladékgazdálkodási, kezelési problémáit
megoldani hivatott, mintegy 10 milliárd
forint beruházási összegû Regionális
Hulladék-kezelési Rendszer tényleges
megvalósítása elõl elhárultak az akadá-
lyok, Tapolcán is elkezdõdhet mintegy
500 millió forintos beruházással a hul-
ladék átrakó-válogató telep építése, a tel-
jes körû szelektív hulladékgyûjtésre törté-
nõ átmenet elõkészítése.

Sikerrel szerepeltünk a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium illegális
hulladéklerakók felszámolására kiírt pá-
lyázatán is. A 3,5 millió forint összegû
támogatást a Tapolca-Sümeg összekötõ út
melletti területek, a „Haraszt” , a Tapolca-
Zalahaláp közút mentén lévõ árokpartok
és a Halápi úti garázssor mögötti területek
takarításához használtuk fel. 

A tapolcai és lesencetomaji önkor-
mányzatok tulajdonába került volt hon-
védségi ingatlanvagyon hasznosítása ér-
dekében a 2007 februárjában - a fejlesz-
tési koncepció elfogadásával indított -
rendezési tervkészítési, idõigényes folya-
mat befejezõdött, a szakhatósági, területi
fõépítészi egyeztetésekkel elfogadtuk a
településünk érdekeinek megfelelõ szabá-
lyozási tervet, amely illeszkedik turisz-
tikai fejlesztési törekvéseinkhez, lehetõ-
séget biztosít környezetszennyezéssel,
zajjal nem járó fejlesztésekhez, munkahe-
lyek teremtéséhez. Az ingatlanok hasz-
nosítására közös pályázatot írtunk ki,
elbírálása, értékelése várhatóan 2009
tavaszán történik majd meg.

A Közép-dunántúli Operatív Program
keretei között meghirdetett „Település-
központ kialakítása, értékmegõrzõ
rehabilitációja” címû felhívásra a 2004-
ben benyújtott, azóta forráshiány miatt
tartaléklistán szereplõ pályázatunk átdol-
gozott változatát ismételten benyújtottuk.
Tapolca legújabb kori történetének legje-
lentõsebb, közel 1 milliárd forint beru-
házási összegû pályázatának elbírálása
folyamatban van, a kétfordulós eljárás
elsõ döntése a közeljövõben várható.

A pályázat sikere érdekében Integrált
Városfejlesztési Stratégia került elfo-
gadásra. A civil szervezetek, vállalkozá-
sok bevonásával készült I.V.S. értékelte
jelenlegi helyzetünket, meghatározza a
hosszú távú fejlesztési elképzeléseket.
Tükör és útmutató, amely térképet alkot a

város gazdasági - demográfiai - társadalmi
helyzetérõl.

Ezúton is kérem a gazdasági élet sze-
replõit, az ingatlanok tulajdonosait, a civil
szervezetek képviselõit, a tapolcai pol-
gárokat, hogy az ehhez igazodó munká-
jukkal, tevékenységükkel segítsék elõ a
városfejlesztés sikerét. Továbbra is számí-
tunk ebben a folyamatban a vállakozói és
magántõkére. Ezt városi, önkormányzati
szerepvállalással a jövõben is elõ kívánjuk
segíteni. 

Önkormányzati ciklusprogramunkban
fontos célként tûztük ki az egészségügyi
ellátás tárgyi feltételeinek javítását, a
fekvõ- és járóbeteg-ellátás központosí-
tását. 

A továbbra is kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonú, egészségügyi célokat
szolgáló ingatlanvagyon hasznosítása új
fejlesztési forrásokat eredményezett. A Dr.
Deák Jenõ Városi Kórház-Rendelõintézet
üzemeltetõi által elõzetesen vállalt fej-
lesztésbõl az Ady Endre utcai épület-
együttesben új szakrendelõk kialakításá-
val, ingatlan- és mûszerfejlesztéssel mint-
egy 500 millió forint összegû beruházás
valósult meg az elmúlt évben. 

Az egészségügyi átalakítás jelenlegi
folyamatát figyelembe véve ez nagyon je-
lentõs fejlesztés, amelyhez pályázat be-
nyújtására nem volt lehetõségünk, és költ-
ségeit sem tudtuk volna vállalni.

Egészségügyi gép-mûszer beszerzésre
mintegy 30 millió forintot tudtunk fordí-
tani. Ebbõl kiemelkedik a régóta esedé-
kes mammográf röntgenkészülék cseréje,
amelyhez a hazai finanszírozású CÉDE-
pályázat keretei között a Közép-dunántúli
Fejlesztési Tanács 16 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást biztosított. 

Turisztikai tájékoztatási rendszerünk
további elemeként többnyelvû kiadvány-
nyal segítettük a városunkba látogatókat,
és a közeljövõben a kihelyezett várostér-
képek is felújításra kerülnek.

Fejlesztési törekvéseink, céljaink meg-
valósításához, gazdálkodásunk bizton-
ságához, a pályázatok benyújthatóságához
2007. évben kibocsátott 1 milliárd forint
összegû kötvény nagyban hozzájárult,
pénzeszközeit településünk számára ked-
vezõ feltételekkel használjuk. 

A megítélt támogatásokért köszönet
illeti a döntéshozókat, a rugalmas ügyin-
tézésért munkaszervezeteiket.

Összességében elmondható: a biztonsá-
gos mûködés mellett növelhettük, meg-
tarthattuk az önkormányzati vagyont, jól
élhetõen, kiegyensúlyozottan mûködhetett
a város.

A 2009-es esztendõ tele van bizonyta-
lanságokkal, nehezen prognosztizálható
eseményekkel. 

A pénzügyi és gazdasági világválság
felkészületlenül és legyengült állapotban
találta hazánkat. Az Országgyûlés által
elfogadott 2009. évi költségvetés és az
ehhez kapcsolódó törvények, - sajnos - az
önkormányzatokat is kedvezõtlenül érin-
tik. Nagyon nagy problémának látom -
Tapolcán is - a megszûnõ munkahelyek
számának jelentõs mértékû növekedését.
Tapolca város költségvetésének elõkészí-
tése jelenleg folyamatban van. A Kép-

viselõ-testület még a tavalyi évben döntött
a költségvetési irányelvek elfogadásáról,
amelyek meghatározzák az elkészítendõ
költségvetés fõ vonalait. Továbbra is ki-
emelt célunk intézményeink mûködtetése,
ahol a szükséges racionalizálási lépések
már megtörténtek. 

Fontos feladat a város üzemeltetése,
amelynek színvonalából nem engedünk. 

Az elmúlt évekbõl vállalt kötelezett-
ségeinket maradéktalanul teljesítjük, je-
lentõs forrásokat kívánunk biztosítani a
pályázatok önrészére. 

Bizakodva várjuk a három, kiemelt
elbírálás alatt lévõ pályázatunk sorsát.
Ezek a szennyvíztisztító telep korszerû-
sítése, az Ipar utca korszerûsítése és a leg-
nagyobb a városközpont értékmegõrzõ
rehabilitációja. 

Pályáztatás alatt áll a volt honvédségi
ingatlanok hasznosítása, amelyet Lesen-
cetomaj községgel közösen együtt hirdet-
tünk meg. 

A költségvetés elkészítése során fog
kiderülni, hogy milyen forrásokat tudunk
mozgósítani még a különbözõ fejleszté-
seinkre, amelyekkel részben az intéz-
ményeink korszerûsítését, részben a város
egyéb, fontos vagyoni elemeinek növelé-
sét kívánjuk biztosítani. 

Mindezek megvalósítása csak a lakos-
ság pozitív hozzáállásával, megértésével
és segítõkész cselekedeteivel együtt lehet-
séges. 

Itt és ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek a munkáját, aki a város
életében, fejlõdésében tevékenységével
szerepet vállalt. Külön kiemelem a közel-
múltban elhunyt Ács János polgármester
városfejlesztõ munkáját. 

Köszönet a város adófizetõ polgárai-
nak, közszolgáltató vállalkozásainak, azok
munkavállalóinak, jelenlegi és volt kép-
viselõtársaimnak, munkatársaimnak, az
intézmények dolgozóinak, a köztisztvise-
lõknek, közalkalmazottaknak. 

Tapolca hírnevét és jó hírét öregbítõ
egyéni és társas vállalkozásoknak, keres-
kedõknek, a vendéglátásban, szállodaipar-
ban, a turisztikai és az egyéb szolgáltatá-
sokban dolgozóknak is megköszönöm
munkáját. 

A történelmi egyházak közösségformá-
ló, összetartó tevékenységére, ökumeni-
kus szolgálatukra a jövõben is számítunk.

Elismerésem a közmûvelõdést, a sza-
badidõ- és versenysportot segítõknek. Az
intézményekben mûködõ, az önszervezõ-
dõ kulturális csoportoknak, az egyesüle-
teknek, az ifjúsági- és sportszerveze-
teknek, a városi közalapítványoknak. 

A magánalapítványoknak, mindazon
magánszemélyeknek, akik idejüket, ere-
jüket, lehetõségeiket felhasználva pezsgõ
kulturális életet teremtettek és tartanak
fenn városunkban, fontos védõ, segítõ,
szolgáltató, tájékoztató tevékenységet
végeznek. 

Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében:

Sólyom Károly alpolgármester

„A biztonságos mûködés mellett növelhettük, megtarthattuk az önkormányzati
vagyont, jól élhetõen, kiegyensúlyozottan mûködhetett a város”



- Amikor Tapolca Város Képviselõ-testü-
lete úgy döntött, hogy a járóbeteg-szakellá-
tást és kórházat üzemeltetésre magánkézbe
adja, akkor nem az az elv vezérelte, hogy
egyfajta gondtól, tehertõl megszabaduljon.
Ennek ékes bizonyítéka a mai nap, hiszen
ezt a készüléket, amely most a városi tulaj-
donú kórház területére kerül, részben vá-
rosi forrásból sikerült megvásárolni - mond-
ta Sólyom Károly alpolgármester a mammo-
gráfiai berendezés ünnepélyes átadásán.

- Továbbra is felelõsséget érzünk Tapolca
és Sümeg kistérségének ellátásra szoruló
betegeiért - hangsúlyozta az alpolgármester,
majd köszönetet mondott mindazoknak, akik
támogatták a megvalósulást.

A köszöntõ szavak után dr. Németh Attila,
a kórház igazgatója és Sólyom Károly aláírta
az üzemeltetésrõl szóló szerzõdést.

Abban, hogy az 1977-ben vásárolt, de már
féléve nem mûködõ berendezés helyére új,
korszerû került, jelentõs szerep jutott a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft-nek, amely
14 milliós pályázati támogatással járult hozzá
a 20 milliós költségû mammográfiai beren-
dezéshez. Kovács Tamás, a fejlesztési ügy-
nökség igazgatója gratulált a városnak a
pályázat elõkészítéséhez is, amely nagymér-

tékben hozzájárult a sikerhez. Szólt azokról a
fejlesztésekrõl, beruházásokról is, amelyek a
Kft. segítségével eddig már megvalósultak -
köztük a Tapolcát Diszellel összekötõ
kerékpárútról, a belterületi utak felújításáról,
a polgármesteri hivatal akadálymentesí-
tésérõl - és arra bíztatta a város vezetését,
hogy továbbra is ilyen szakértelemmel, hoz-
záértéssel kísérjék figyelemmel a 2009-es
pályázati kiírásokat, pályázzanak, és akkor az
eredmény most sem marad el, és a város foly-
tathatja azt a városépítõ munkát, amelyet
még Ács János polgármestersége alatt

megkezdett.
Dr. Kolláth Ildikó osztályvezetõ orvos a

kórház dolgozói és a betegei nevében is meg-
köszönte a készüléket. Mint mondta, óriási
szükség van rá, hiszen  az emlõrák nemcsak a
nõk, de a férfiak körében is egyre jobban ter-
jed, és a szûrés, a vizsgálat életet menthet.

Dr. Medgyaszai Melinda, az Egészségügyi
Minisztérium szakállamtitkára példaértékû-
nek nevezte azt az összefogást, amely Ta-
polca és Sümeg térségét jellemzi, majd az új
készülék népegészségügyi jelentõségét kiemel-
ve arra hívta fel a jelenlévõk figyelmét, hogy
az mit sem ér, ha a szûrésekre nem jönnek el
azok, akik veszélyeztetettek. Végezetül a
nemrég elhunyt Ács Jánosra, Tapolca pol-
gármesterére emlékezve hangsúlyozta, a tet-
teiben megmutatkozó szándék sokat segítette
Õt is a munkájában.

Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke is jelentõsnek ítélte meg a
megyében tapasztalható összefogást az
egészségügy érdekében. - Örömteli pillanat
ez a mai - mondta az elnök - köszönet min-
denkinek, aki támogatta a város elképze-
léseit, köszönet a város vezetésének, hogy
folytatja azt az építõ-fejlesztõ tevékeny-
séget, amelyet a decemberben elhunyt Ács
János polgármester elkezdett. Fontos a

megye számára a tapolcai kórház, hogy Ta-
polcán is biztonságban érezhesse magát a
lakosság, hogy fejlõdjön az egészségügy.
Nagyon bízom benne, hogy a megyei kór-
házakat is az elkövetkezendõkben nem a ri-
valizálás, hanem az összefogás, a konstruk-
tív együttmûködés fogja jellemezni - tette
hozzá.

Végezetül Sólyom Károly alpolgármester
Emléklapot adott át mindazoknak, akik segí-
tettek abban, hogy a mammográf-gép és elõ-
hívó berendezés Tapolcára kerülhetett. Majd a
jelenlévõk megtekintették a készüléket. NHE
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Drága Barátaink!
„Azt mondja, aki találkozik vélem,
hogy tõlem Õ kapott ajándokot.
- S én tehetetlen, sajgó kínnak érzem,
hogy mindenkinek adósa vagyok. -
Ó, barátaim, ha egy fénysugár
lelketekig hullt, át a lelkemen:
Nem enyém az a fény, csak bennem jár.
Istennek köszönjétek, - ne nekem!”

(Reményik Sándor)

Belenyugodva a Teremtõ akaratába, hálás
szívvel mondunk köszönetet Minden Ember-
nek, akik Drága Férjem, Imádott Édesapánk
elhunytakor szeretettel és együttérzéssel vet-
tek minket körül és utolsó földi útján velünk
voltak.

Külön köszönjük Tapolca Város vezetõi-
nek, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak
és vezetõjének, a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásának, hogy pol-
gármesterüket, képviselõtársukat saját halot-
tuknak tekintették és végsõ búcsúztatását
méltósággal, szeretettel szervezték meg.

Hálával gondolunk a történelmi egyházak
vezetõire és híveire, hogy együtt imádkoztak
velünk.

Megkülönböztetett tiszteletünk Steinbach
József református püspök úrnak, Szabó
Emõke és Szabó György református lel-
készeinknek, akik - Férjem, Édesapánk -
koporsója mellett hirdették Isten dicsõségét,
és barátként a mai napig is erõsítenek, támo-
gatnak bennünket.

Személyes szolgálatát köszönjük a Tapol-
cai Ifjúsági Fúvószenekarnak, akik a meg-
szokott magas színvonalon muzsikájukkal; a
hagyományõrzõknek, akik méltó tisztelgé-
sükkel; Hegedûs Zsuzsannának, aki csodás
énekével és Kolti Helga mûvésznõnek, aki
szívhez szóló versmondásával emelte a refor-
mátus temetési szertartás fényét.

Köszönetünket és tiszteletünket fejezzük
ki Ács János minden munkatársának; képvi-
selõtársának; a város intézményei, alapít-
ványai, mûvészeti csoportjai, vállalkozásai
vezetõinek és dolgozóinak; a térség pol-
gármestereinek és lakóinak; politikusoknak
szerte az országból; a testvérvárosok
küldöttségeinek; a megyei és országos

médiáknak; szülõvárosának; minden igaz
barátunknak, akik jóban-rosszban velünk
voltak és vannak; Tapolca lakóinak; minden
õszinte embernek, aki Drága Szerettünkre
imádságos szívvel és szeretettel gondoltak,
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, koszorúmegváltással tiszteleg-
tek, osztoztak gyászunkban.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük a
Tapolcai Városi Televízió vezetõjének; az Új
Tapolcai Újság fõszerkesztõjének és minden
munkatársának, hogy intelligenciával, emel-
kedettséggel, kellõ diszkrécióval és ember-
séggel, a családdal együttmûködve tudósítot-
tak és emlékeztek Tapolca város polgár-
mesterére.

Köszönetünk jeléül idézzük Õt:
„Köszönöm mindenkinek, hiszen az ered-

ményeinket együtt értük el. A jó gazda szemé-
vel, féltõ gondoskodással alakítjuk a várost,
úgy, mint ahogy otthonainkat is.

Nagyon szépen köszönöm a feleségemnek,
a gyermekeimnek, a családomnak és a város-
nak, hogy mellettem állnak, hogy polgármes-
teri esküm szerint szolgálhattam.

Isten éltessen minden Tapolcait, Isten óvja
Tapolcát!”

„Minden javamra volt,
a könnyek mostak engem,
s fehérebb lett a lelkem,
tisztultabb sóhajom.

Minden javamra volt,
a szégyen és dicsõség,
a szükség és a bõség,
ítélet, irgalom.

Minden javamra volt,
örök végzése hívott…
Hitbõl verem a hidat
át minden bún, bajon.

Minden javamra van,
mert Isten van javamra.
Formálja hát hatalma
formátlan önmagam!”

(Füle Lajos)

A szeretet lángja 2008. december 22-én
Tapolcára is megérkezett.

A Fõ téren felállított hatalmas karácsony-
fa tövében több százan ünnepeltek együtt.

A Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulói
ezen az esten is meghitt hangulatot vará-
zsoltak a szívekbe, lelkekbe. Az 1-2-3.
osztályosok karácsonyi dalokat énekeltek,
Szoboszlai Cintia Ady Endre Karácsony

címû versét szavalta el.
Bakos György önkormányzati képviselõ

az adventi várakozásról, Jézus születésérõl
és a család szentségérõl is szólt ünnepi
köszöntõjében.

- Minden család életében fontos szerepe
van az ünnepeknek, mindenki a maga mód-
ján ünnepel, másként éli meg ezeket a
napokat. Karácsony közeledtével mind-
nyájunkat örömteli várakozás tölt el. Vár-
juk az ünnepélyes, szép estét, a tündöklõ
szép fát, a gondtalan együttlétet, az ajándé-
kozást. De mindenkinek szüksége van a
Szeretet ajándékára is, mert szeretet nélkül
még a boldogságunkat sem találjuk meg.

Szabó Emõke református lelkészasszony
arra hívta fel a jelenlévõk figyelmét, hogy a
terített asztalok mellett gondoljanak azokra
is, akiknek kevés jut a földi javakból. - De
emlékezzünk szeretettel azokra a roko-
nokra, barátokra, ismerõsökre is, akik már
nem ünnepelhetnek velünk - mondta.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész
abban a hitükben erõsítette meg az advent
örömében várakozókat, hogy Isten szereti
az embereket, hiszen egyszülött fiát küldte
hozzánk.

A kazinczys tanulók a betlehemezés szép
hagyományát felelevenítve szereztek örö-
met az ünneplõknek.

A csípõs hidegben mindenkinek jólesett
a város ajándéka: a forró ital és a kalács,
amelyet a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-
pont munkatársai kínáltak jó szó kíséreté-
vel ebben az évben is. NHE

A szeretet ünnepén Az összefogás példaértékû eredménye

Bakos György Móra László szép sza-
vaival kívánt mindenkinek áldott ün-
nepeket: „Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet.”

Ezzel - az Ezékiel prófétától vett - gondo-
lattal foglalták össze az elõadók az Öku-
menikus Imahét elõadásait.

Január 21-én Csere Sándor kanonok a
protestáns templomban hirdetett igét. Szólt
arról, hogy a megosztott keresztények a hit-
ben eggyé legyenek. Õrizzék az Istentõl
kapott közös értékeket, a földet és annak
kincseit, védjék a környezetet a természeti
és az emberek okozta károktól. A szeretet-
ben leszünk egymás testvérei.

Január 22-én Illés Sándor monostorapáti
plébános tartotta elõadását a protestáns
templomban. Az ima nagy hatalmáról szólt.
Imádkozzunk önmagunkért, egymásért.
Hitbõl való imánk, a hit egysége egymás
iránti szeretetre nevel.

Január 23-án Honthegyi Zsolt evangé-
likus lelkész a római katolikus templomban
szólt a nagyszámú hívõhöz. Az ószövetségi
prófétáktól és a zsoltárok szavaiból kiindul-
va hirdette, hogy mindnyájan egyek va-
gyunk Krisztusban. „Mily szép, ha egyet-
értésben élnek a testvérek.” A hitbõl való
imádság megszabadítja a szenvedõt. Eizler
Csaba református kántor szép orgonajátéka
és a templomi énekkar szolgálata emelte az
elõadások ünnepélyességét. Az újonnan
alakult protestáns énekkar mutatkozott be a
Batsányi Énekkar tagjaival kiegészülve és a
Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak hang-
szeres közremûködésével.

Az Imahét egyben ünnepélyes lezárása
volt a Biblia Évének. G. Dr. Takáts Gizella

„Legyenek eggyé kezedben”

Sólyom Károly köszönetet mond Kovács Tamásnak, a fejlesztési ügynökség
igazgatójának

Fotó: N. Horváth

Fotó: Kovács



A Föld mélyében rejlõ, természetadta
kincsek megléte, vagy hiánya jelentõs
mértékben befolyásolhatja egy-egy or-
szág boldogulását. Hazánk ásvány- és
termálvízben gazdag. A világ ivóvízkész-
lete pedig - köztudott, hogy - egyre fogy.
Külföldi kézbe kerülhet-e a hazai víz-
készlet - errõl is kérdeztük Lasztovicza
Jenõ országgyûlési képviselõt, a megyei
közgyûlés elnökét.

- A cél az lenne, hogy a Magyarország
alatt lévõ ásvány- és termálvíz kincset meg
tudjuk õrizni, de a Parlament másfél évvel
ezelõtt hozott egy döntést, amelynek
értelmében a magyar regionális vízmûvek
és a vízbázis is értékesíthetõ. Ezt az ellen-
zék természetesen nem szavazta meg, mert
gyakorlatilag - a termõföld mellett - csak ez
az egyetlen fontos kincsünk van, már min-
dent eladtak. Az energetika: a gáz, a villany
már külföldi kézben van, kiszolgáltatottak
vagyunk. 2002 óta több mint három-
szorosára nõtt a gáz ára. Hasonló a helyzet
a villanyárammal is. Attól félünk, hogy a
vízbázis privatizációjával is ez fog történni,
azaz a kormány úgy írja majd ki a pályáza-
tot, hogy magyar állampolgárok ne juthas-
sanak hozzá. Ennek van egy másik apropó-
ja is. A mostani pénzügyi válság a térségben
Magyarországot sújtja legjobban. Ezt még
súlyosbítja a gazdasági válság. Hazánk a
válság miatt hitelfelvételre szorult az IMF-
tõl. A kormány nagy büszkén közölte a
lakossággal, hogy mi megfeleltünk a
hitelfelvétel feltételeinek, így talán nem
csõdöl be a magyar gazdaság, a magyar
pénzpiac. Ennek viszont ára van! Ezt nem
adják ingyen! Mint minden hitelnek és
kamatainak, a magyar lakosság lesz a visz-
szafizetõje, de lassan eljutunk odáig, hogy
nem lesz annyi adófizetõje az országnak,
hogy a befizetésekbõl a hiteleket törleszteni
tudjuk. Így nem marad más fedezetnek,
mint a még meglévõ állami vagyon, azaz a
víz és a termõföld. Ha hagyjuk, hogy a
mostani kormány így folytassa tovább a
gazdaságpolitikáját, akkor el fogunk oda
jutni, amit már említettem, hogy a víz-
mûvek, vízbázisok is áldozatul esnek a már
6 éve tartó, véleményem szerint tudatosan
rossz döntések következtében zajló gaz-
dasági hanyatlásnak. Külföldi elemzõk,
szaklapok szerint az idei évben a „gazdasá-
gi növekedés” eléri a mínusz 2-3%-ot.

- A kormányfõ a válság kezelésének egyik
módjaként az adószerkezet átalakítását
javasolta.

- Az adók változása, „szerkezeti átala-
kítása” csak negatív hatású lehet, hiszen az
valakit mindenképpen negatívan érintene,
legyen az gazdag vagy szegény. Hogy
mennyire nem ez a megoldás, arra egy

példa. Csak meg kell nézni, hogy milyen
„sikerrel” járt a luxusadó bevezetése!
Szemfényvesztés volt az egész, a gazdagok
többsége ki tudott bújni alóla, az állam
bevétele abból elenyészõ lett.

- Mi lenne akkor a megoldás?
- Európa összes országában - csak Ma-

gyarországon nem - csökkentették az adó-
kat, a kamatokat. Olyan nagy adóterhelés,
mint nálunk van, másutt nincs is. Úgy tûnik,
mintha a kormányzat megfelejtkezne a
külsõ környezetrõl, és csak a saját gondola-
tai után fut, és döntéseivel már a hazaárulás
tartalmát is lefedi. A legszomorúbb az, hogy
a kormány rossz döntései miatt majd az utó-
daink fizetnek legtöbbet. Már nemcsak az
egyetemet, fõiskolát végzett fiatalok hagy-
ják el az országot, de - a kilátástalan helyzet
miatt - egész családok indulnak el külföldre
a jobb élet reményében. A rendszerváltás
környékén volt utoljára akkora a munka-
nélküliség, mint most. Az elemzõk szerint
azonban ez csak a jéghegy csúcsa, tavasszal
és nyáron még nagyobb lesz.

- Már többször megkérdeztem Öntõl -, most
sem tehetek mást - van-e remény a változás-
ra, a helyzet jobbra fordulására?

- Valóban többször felmerült ez a kérdés,
de még ilyen markánsan és erõteljesen nem
fogalmaztam meg a válaszom, mint ahogy
most teszem. A kormány rossz gazdaság-
politikája rossz irányba, így a csõd szélére
viszi az országot. A gazdaság tel-
jesítõképessége csökken, a munkanélküliek
száma viszont jelentõs mértékben növek-
szik. Nõ az infláció, az elmúlt 6 évben az
állam óriási mértékben eladósodott: 8500
milliárd forintról 18000 milliárd forintra
nõtt az államadósság. Magyarország az
elmúlt években abból finanszírozta a
megélhetését, amit a tõkebefektetõk ide-
hoztak. Mi a helyzet most? Tõkekivonás
van, és újabb befektetõk sem jönnek. Új
gazdaságfilozófiára lenne szükség a vál-
tozáshoz, a változtatáshoz. A FIDESZ-nek
már 3 éve bent van egy 16 pontos adó-
törvény-javaslata az adócsökkentésrõl, amit
a szocialisták még csak napirendre sem haj-
landók tûzni. Ennek lényege, hogy a
magánszemélyeknél, vállalkozóknál minél
több pénzt ott hagyjunk, hogy a gazdasági
növekedést újra lehessen indítani. Egészen
más támogatási rendszert kell kidolgozni.
Ha megnézzük azt, hogy az Unióból érkezõ
források jelentõs része hol „landol”, akkor
nem nehéz megállapítani a tényt, hogy a
külföldrõl idetelepült multicégeknél, tehát
az Unió úgy támogatja Magyarországot,
hogy valójában a saját, azaz a külföldi
cégeket támogatja hazánkon keresztül, ahe-
lyett, hogy a magyarországi kis- és
középvállalkozásokat segítené, amelyek

munkahelyeket is teremtenének. Már több-
ször mondtam, most is megerõsítem: tuda-
tosan születnek a rossz döntések. Perez,
izraeli elnök 2007 õszén egy konferencián
azt mondta, hogy Lengyelországot és
Magyarországot a legkönnyebb gyarma-
tosítani, nem kell hozzá fegyver, a tõke
eszközeivel is el lehet érni ezt.

- A FIDESZ parlamenti frakciója nagyon
sok kérdésre várt választ 2008 decem-
berében a kormánytól. Ön a 8-as út
helyzetére, fejlesztésére kérdezett rá. Kapott
már rá választ?

- Még nem, holott nagyon fontos lenne,
hogy végre ez az útvonal átépüljön,
kiépüljön. Még országgyûlési képviselõ
sem voltam - azaz több mint tíz éve -,
amikor már napirenden volt az átépítésének
kérdése és szükségessége. Az elmúlt évek
alatt még odáig sem jutottak el, hogy
valamilyen elmozdulás történjen az
érdekében, holott már 2002-ben letették a
tervet az adott kormány „asztalára”. Ma-
gyarország legnagyobb kereskedelmi part-
nerei Nyugaton vannak, Dunántúlon csak
egy autópálya van, holott a tranzitforgalom
jelentõs része Nyugat-Magyarországon zaj-
lik. Nemcsak azért szorgalmazzuk a 8-as út
átépítését, mert Veszprém megyén megy
keresztül, de az is köztudott, hogy azokon a
helyeken, ahol autópálya épül, ott a gaz-
dasági fellendülés is dinamikus. Ha a rég-
óta tervezett autópályát megépítették volna
- még szegény Horváth Balázs képviselõ-
társam alakította meg azt az M8-as Bizott-
ságot, amely ezzel foglalkozik -, akkor
nemcsak Veszprém megye járt volna jól, de
az egész ország, mert keleti irányba
elvezette volna a teher- és személyforgal-
mat - nyugati határ-Székesfehérvár-Duna-
újváros-Szolnok-keleti határ -, így Buda-
pest is mentesült volna. Nemrég egy kon-
ferencián így fogalmaztam: az, ami az M8-
as úttal történik, az már gazdasági bûncse-
lekmény. Most sem tehetek mást, mint hogy
megerõsítem ennek tényét. Sokan ismerik
Badacsonytomajnál azt a „semmibe vezetõ”
útvonalat, amely még - nem akarom Õt bán-
tani - Kálóczi Kálmán polgármestersége
alatt épült. Neki sikerült elérnie, hogy ott
megkezdõdjenek az útépítési munkálatok,
egy szakasz el is készült. Nem kerülhetett
kevésbe, hiszen egész domboldalt kellett
levágni hozzá. Abból a pénzbõl sok kis utat
lehetett volna rendbe tenni, gondolok itt
többek között a Káptalantóti-Diszel közötti
útszakaszra. Ez az el nem készült útvonal is
jellemzi a szocialista tervezés és meg-
valósítás módját.

- Elnök Úr! Milyen év vár Veszprém
megyére 2009-ben?

- Ebben az évben sokkal nehezebb

helyzetben vagyunk, mint 2008-ban. 50
intézmény: középiskolák, kórházak, szo-
ciális otthonok, mûvelõdési házak, színház,
múzeumok biztonságos mûködtetését kell
biztosítanunk rosszabb gazdasági környe-
zetben, kevesebb állami támogatással.
2009-ben az elõköltségvetés számainak
tükrében 1,8 milliárddal kevesebbõl gazdál-
kodhat majd a megye, mint tavaly. Ez óriási
összeg. Ezt valahogy ki kell gazdálkodni.
Nem szeretnénk egyik intézményünket sem
bezárni, ennek érdekében most is - mint
eddig mindegyik évben  - le kell ülnünk az
intézmények vezetõivel, közösen kell
megkeresni a takarékoskodás újabb lehe-
tõségeit. Azt azért büszkén mondhatom,
hogy a tavalyi évben is sikerült úgy
gazdálkodnunk, hogy nem kellett mûködési
hitelt felvennie a megyének, tehát stabilan
áll a lábán. Csak az a baj, hogy nem tudom,
meddig viselhetõ el, meddig mûködtethetõ
úgy egy rendszer, hogy folyamatosan
kevesebb forrásból kell gazdálkodnia,
miközben a kiadások - közüzemi díjak: gáz,
villany - folyamatosan nõnek. Nagyon
nehéz év elé néz az ország, lehet, hogy év
közben a Parlamentben költségvetés-
módosításra is sor kerül, ez pedig jelentõs
mértékben hatni fog az önkormányzatok
mûködésére is. Borúlátóan tekintek a 2009-
es esztendõre, de mindent elkövetünk azért,
hogy a mûködõképességet megõrizzük,
megmaradjon az emberek biztonságérzete
úgy az egészségügyi ellátásban, mint az
oktatásban. A megyei önkormányzat szo-
cialista képviselõi biztos, hogy kritizálni
fogják a döntéseket, ahelyett, hogy a
Parlamentben ülõ párttársaiknak tennék fel
a kérdéseket és várnának rá válaszokat.

- Szomorú aktualitás: Ács János, Tapolca
FIDESZ-es polgármestere 2008. december
10-én elhunyt, így a városban idõközi pol-
gármester-választás lesz.

- Aki nyomon követte a város utolsó 10
évét, láthatta, hogy Jánossal milyen közeli
barátságban voltam: sokat dolgoztunk
együtt az elmúlt 20 évben, miután Tapolcára
költöztünk. Ezért is fájóbb az elvesztése, de
az élet megy tovább és tenni kell a dol-
gainkat. A FIDESZ helyi szervezetének, a
Képviselõ-testület FIDESZ-es tagjainak,
valamint a Polgári Szövetségben lévõknek
egyetértésével úgy döntöttünk, hogy
Császár Lászlót indítjuk az idõközi válasz-
táson polgármesterjelöltnek János utóda-
ként. Õ együtt indult velünk 1998-ban, két
cikluson keresztül alpolgármesterként, elsõ-
sorban a gazdaság területén segítette a pol-
gármester munkáját. 2006-ban csak azért
nem lett alpolgármester, mert - Jánossal
konzultálva - úgy döntöttünk, hogy ha a
megyei közgyûlés elnöke leszek, akkor Õt
fõtanácsadónak mellém veszem, hiszen
soha nem dolgoztam önkormányzatnál, így
annak a mûködését sem ismertem addig.
János még azzal is segítette a munkámat,
hogy a legbizalmasabb emberét elengedte
maga mellõl. Lacinak is jót tett ez a két év,
sokat nõtt a kapcsolati tõkéje, sok helyen
járt, sok olyan embert megismert, aki a
város javát szolgálhatja. Jelentõs mértékben
neki is köszönhetõ, hogy az elmúlt 2 évben
a megye gazdálkodása stabil volt. Most is
helyi testületi tag, foglalkozik Tapolca napi
problémáival. Szakértelme, széleskörû tájé-
kozottsága mellett nagyon értékes emberi
tulajdonságokkal is rendelkezik. Császár
László jelölésével annak a városépítõ
munkának a folytonosságát kívánjuk biz-
tosítani, amelyet Ács János elkezdett. Az
elmúlt 10 év eredményei arra is köteleznek
bennünket, hogy a város fejlõdése azon az
úton haladjon tovább, amelyiken eddig.
Úgy, mintha Õ most is itt lenne közöttünk.    

NHE
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Január 11-én a doni katasztrófa hõseiért
mutatott be szentmisét Csere Sándor
kanonok a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templomban. 

Az emlékezés folytatódott január 12-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Óvári Gábor hadtörténész alezredes diá-
koknak tartott elõadást. Képekkel, fegyver-
bemutatóval kísért elõadásában szólt a
háború természetérõl, típusairól, majd a
magyar hadseregnek keleti frontra vezé-
nyelt egységeirõl.

Meghökkentõ részleteket közölt az URI
és KOROTOJAKI hídfõ állóharcairól, az
egyenlõtlen erõviszonyokról, a vissza-
vonulás - szinte lehetetlen - módozatairól,
az óriási emberveszteségrõl. Itt történt a
magyar történelem legnagyobb katonai
veresége: 125 ezer halott, rengeteg hadifo-
goly, sebesültek. 

Megemlékeztek az évfordulóról a Máso-
dik Világháborús Katonai Emlékparkban is. 

… Hideg van: 6-7 fok. Az emlékezõk kis
csoportja azokra a magyar honvédekre
emlékezik, akik 1943 telén a Don-nál 35-40
fokos állandó hidegben fegyvertõl, éh-
ségtõl, hidegtõl szenvedve védték - a ma-
gyar hazát? Nem! A háborúzó hatalmak
érdekeit.

Horváth Gábornak, a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület elnökének katonai föl-
vezetése és a Himnusz hangjai után az egy-
házak emlékezõ beszéde és imája követ-
kezett. Majd a Tapolca Város Önkor-
mányzata, a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása és a pártok képviselõi
elhelyezték koszorúikat az emlékoszlopnál.

A Wass Albert Könyvtárban folytatódott
az emlékezés. Óvári Gábor hadtörténész
alezredes emlékeztetett a 66 éve történt

tragédiára „A Don partjáig és vissza”. E
címmel jelent meg a Doni Bajtársak
Szövetsége munkatársaitól írt könyv né-
hány hete. A Magyar Királyi 2. Hadsereg
frontra vonulása, harcai és hazatérésének
fájdalmas dokumentuma e kötet. Mint az
elõadó megjegyezte, az I. világháborút
lezáró „békekötés” csak fegyverszünetet
hozott, de érlelte a folytatást, a II. világ-
háborút. A Blau-terv alapján Magyarország
is bekapcsolódott a keleti harcokba -
felkészületlenül, minden szempontból. 

Majd a hadifogolytáborokról szólt: 570
helyen volt, fele még titkosítva. 

A magyar hadisír gondozók Oroszország
területén is rendbetettek néhány temetõt.
Itthon pedig Pákozd Mészeg-hegy temetõ-
jében - egy valóságos magyar hadifogoly
sírja mellett - megemlékezhetnek a tiszte-
lettevõk a hõsi halottaikról.          Dr. G.T.G.

A doni katasztrófa hõseiért

„A legszomorúbb az, hogy a kormány rossz döntései miatt
majd az utódaink fizetnek legtöbbet”



Rendkívüli közös testületi ülést tartott
Tapolca és Lesencetomaj Képviselõ-tes-
tülete, hogy újra kiírják a volt honvédsé-
gi ingatlanok hasznosítására vonatkozó
pályázatukat.

Egy ideje már üresen állnak Tapolcán az
elhagyott honvédségi épületek és területek. 

A rendezési tervek módosítása, a tulaj-
donviszonyok tisztázása, az állapotfelméré-
sek után, a tavalyi év októberében nyílt
lehetõség arra, hogy a két település köz-
igazgatási területén fekvõ ingatlanokat
hasznosításra kínálják a befektetõknek,

méghozzá amennyiben lehetséges, egyben.
A két testület szándéka, hogy elsõsorban
turisztikai célú, munkahelyteremtõ beruhá-
zás szülessék.

A megadott decemberi határidõig nem
érkezett be pályázat, de egy befektetõ
megvásárolta a pályázati anyagot, és ko-
moly szándékáról biztosította a két tele-
pülés vezetését.

Ezért, és az azóta esetlegesen elhatáro-
zásra jutott más vállalkozások megcélzá-
sáért is a pályázat hasonló feltételek mellet-
ti, újbóli kiírása mellett döntöttek a közös
tanácskozáson. A pályázatokat március 13-ig
várja a két önkormányzat. KM

A gázárak emelkedése, a hideg téli napok
nagyon sok családot állítottak szinte tel-
jesíthetetlen próbatétel elé. A fizetésre
felszólító, magas összegû gázszámlák a
család jövedelmének jelentõs százalékát
emésztik fel. Arról, hogy Tapolcán mi-
ként tudnak enyhíteni ezeken a gondo-
kon, Hegedûs Józsefet, a gázszolgáltatást
nyújtó Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ
igazgatóját kérdeztük.

- Nagyon drága az energia, és a számla

kif izetése

Tapolcán is több családnak okoz gondot.
Ezért is döntöttünk úgy, hogy a hideg
napokon megnövekedett fogyasztási összeg
kifizetésére részletfizetési kedvezményt
adunk. Mondok rá egy példát. Ha valaki
egy 50 ezer forintos havi számlát kap, ak-
kor, ha abból 20 ezret befizet, a többit rész-
letre, akár nyáron is kiegyenlítheti, nem
kezdeményezünk ellene bírósági eljárást.
Természetesen ez a kedvezmény nem vo-
natkozik azokra, akik már hosszú ideje nem
fizettek, és még csak a szándékot sem
tapasztaljuk a számlarendezésre. Nem
vagyunk velük szemben türelmesek, eljá-
runk ellenük. Elõször a használati meleg-
vízet vonjuk meg tõlük.     NHE
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- Eljárás indult csalás megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen, aki egy tapolcai
ABC-ben a sértettõl – fenyegetettség érzése
miatt – értéket vett át, majd azt távozása
során nem adta vissza. Lopási kár: 45.000 Ft. 
- Lopás megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás azon ismeretlen személy ellen, aki a
Strand utcában lévõ büfébe ablakbetörés
módszerével behatolt, és onnan eltulajdoní-
tott 2 db sörcsapoló fejet. A lopási kár:
50.000 Ft, rongálási kár: 25.000 Ft. 
- Közúti jármû ittas vezetése miatt eljárás
indult lesencetomaji lakos ellen, aki a Móricz
Zsigmond utcában úgy vett részt a közúti
közlekedésben a tulajdonát képezõ személy-
gépkocsival, hogy a vezetés megkezdése
elõtt szeszesitalt fogyasztott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Dr. Horváth Ádám és Németh Krisztina gyermekük: Zalán Benedek
Kupiczik Zsolt és Ruff Zsuzsanna gyermekük: Bereniké
Németh Baján és Szabadics Anita gyermekük: Laura
Vass Attila és Nézics Piroska gyermekük: Csenge

Gratulálunk!

Évfordulók
1896. január 113 éve
A tapolcai iparos ifjak egylete önképzõkörré
alakult. Elnökké Feleki Alajos lapszerkesztõt
választották.
1891. január 01. 118 éve
Megjelent a Tapolcza és Vidéke c. „helyi és vidé-
ki érdekû társadalmi hetilap” elsõ száma. 
1897. január 01. 112 éve
Tapolca és Vidéke c. lap felhívást közöl Batsányi
János hamvainak hazahozatalára.
1956. január 01. 53 éve
Megalakult Tapolcán a Járási Könyvtár.
1966. január 01. 43 éve
Tapolcán a kórházi ágyak száma: 149, az ápolt
betegek száma 1965-ben: 4854 fõ.
1966. január 01. 43 éve
A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat döntést hoz,
hogy központját Tapolcára helyezi. Székházát a
Harangozóház helyére építik.
1572. január 03. 437 éve
Miksa király Bécsben kelt oklevelével szük-
ségesnek látta, hogy a pusztuló várost újra
benépesítse, ezért minden Tapolczára visszatérni
óhajtó lakósnak három évi adómentességet ad, ha
házát kész újra felépíteni.
1941. január 05. 68 éve
Megszûnt az úri kaszinó. Arany János utcai
épületét a Hitelszövetkezetnek adták vissza. 
1941. január 11. 68 éve
A körzeti adóhivatalokat Tapolcára vonták össze. 
1927. január 15. 82 éve
Az Ipartestület székházavató ünnepsége az Arany
János utcában. 
1857. január 18. 152 éve
Glázer Károly a Helytartótanácstól megkapta a
mai Fõ tér 15. sz. alatti gyógyszertár felállítási
jogát. Akkori neve „Oroszlán-gyógyszertár” volt.
(A család vezetése alatt mûködött 1950-ig)
1867. január 26. 142 éve
Tanácsülésen határozták el a „Járási Ápolda és
Kórház” létesítését. Elõször a tapolcai magtár
átalakításával remélték a célt elérni.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Tapolca És Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület vezetõsége és tagjai, akik az 5.
Önálló Rakétadandár, az 5. Sorozatvetõ Ez-
red, a 8. Harckocsi Ezred, a 38. Önálló  Ra-
kétaosztály, a 42. Mélységi Felderítõ-zász-
lóalj, a 8. Harckocsi Dandár, a Dunántúli
Kiképzõ Központ, és a Tapolcai Kiképzõ
Központ hivatásos katonái és polgári  alkal-
mazottai voltak, tisztelettel köszönik mind-
azoknak a támogatását, aki az adójuk egy
százalékával támogatták tevékenységünket.

A 2007. évi személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlásából származó - 35.727.-
forintot - a kulturális és érdekvédelmi prog-
ramok támogatására használjuk fel.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ebben az
évben is segítsék egyesületünk tevékeny-
ségét, hogy Tapolca katonai erényeit és
emlékeit továbbra is meg tudjuk õrizni.

Tapolca És Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület: Adószáma: 18936283-1-19.

Nacsa Ferenc elnök

Köszönet az 1%-ért

Az Országos Mentõszolgálat Tapolca
Mentõállomása karácsonyi ajándékot
kapott a Balaton Elektronika Kft-tõl és a
Gondviselés Alapítványtól. Az ajándék
átadására december 22-én került sor a
mentõállomáson.

Mint Vörös Bélától, a Balaton Elektroni-
ka Kft. tulajdonosától megtudtuk, a cég
minden évben állít össze ilyen ajándékcso-
magot. Hol egy óvodát, hol más intézményt
lepnek meg vele. 2008-ban azért esett a
választás a mentõállomásra, mert Szalai
László, a mentõállomás vezetõje és Sziget-
vári Csaba azzal a kéréssel kereste meg Õt,
hogy segítse a munkájukat, mivel csak egy
számítógépük van. A cég jóvoltából most

már egy LCD monitor, szkenner, nyomtató,
rádiós router és jogtiszta szoftverek állnak a
mentõsök szolgálatában.

Ezek az eszközök is - mint ahogy a Gond-
viselés Alapítvány felajánlása, az internet-
hozzáférés dr. Somogyi Katalin fõorvos asz-
szonynak köszönhetõen - a 04 Alapítványon
keresztül jutott el a tapolcai mentõsökhöz.

2008-ban 3300 beteget szállítottak és
több mint 112 ezer kilométert futottak a
mentõautók - mondta köszönetében Szalai
László, a mentõállomás vezetõje. - Mostan-
tól a kivonulások közötti idõben nemcsak
gyors információcserére, de majd egy önál-
ló weboldal elkészítésére is lehetõségük
nyílik. NHE

Számítógép és internet-hozzáférés
ajándékba

Fizetéskönnyítés a rászorulóknak
Jókor és idõben érkezett a segítség

Újra várják a befektetõket

„Szép karácsony
eljött...”

December 18-án a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központ elõterében gyermekek és
szüleik nagy várakozással figyelték a
mûsor elõkészületeit.

Bartha Jánosné, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke bevezetõjében meg-
emlékezett az elhunyt Ács János polgár-
mester úrról. Tiszteletül 1 perc néma felállást
javasolt. Megemlítette, hogy e kedves ünnep-
ség és az ajándék a támogatóktól származik -
Sólyom Károly alpolgármester és Halápi
József vállalkozó nevét külön is említve.

Az óvodások kedves-ötletes mûsora min-
denkit elbûvölt. Tiszta énekeiket váltotta a tri-
angulummal díszített vers: Éj mélybõl föl-
zengõ…

Mondókák kíséretében táblára helyeztek
papíralakokat s így fenyõalakot formáltak,
majd táncoltak körbejárva a gondos óvó-
nénik segítségével.

A Csobánc Népdalkör áhítatos Betlehem-
jelenete, gyönyörû karácsonyi énekei, gyer-
tyás mozdulatai, intõ mondókái - példamutató
összeszedettséggel - lekötötték a szülõk, gyer-
mekek figyelmét is.

A karácsonyi ajándékcsomagok kiosztá-
sával lett teljes a gyermekek öröme.

G. Dr. Takáts Gizella

Fotó: Töreky

Madártávlatból a volt honvédségi ingatlan

Fotó: Minorics
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Ács János emlékére - Részvétnyilvánítások

Mit köszönhetünk Ács Jánosnak?
Tisztelt N. Horváth Erzsébet!
Sajnos, Ács János Polgármester Urat
tragikus hirtelenséggel veszítettük el. A
tegnapi temetés nagyon megható volt és
felemelõ. Halálának hire óta forrott ben-
nem a gondolat, amit úgy véltem, le kell,
hogy írjak. Írtam egyoldalas megemlé-
kezést Polgármester Úrról. Ha arra ér-
demesnek ítéli, hogy megjelenhessen az
Új Tapolcai Újságban, nagyon megtisz-
telne vele.

Mit köszönhetünk Ács Jánosnak? Ne-
héz lenne összefoglalni, azt a tizenegy év
polgármesteri tevékenységét és eredmé-
nyeit, amit vezetésével elért a város és a
térség. 

Tapolca és környezete nagyon sokat
köszönhet annak az embernek, aki 1998 óta
töretlenül és mindig megújuló energiával
képes volt a kitûzött célok és elképzelések
tényleges megvalósítására. Számára egy
ígéret nem csupán ígéret volt, hanem köte-
lességének és feladatának tekintette annak
tûzön-vízen át való véghez vitelét, nem tö-
rõdve azzal, hogy mennyi akadály és ne-
hézség kerülhet az útjába. A reménytelen
helyzetekben nem volt elkeseredett, nem

adta fel, hanem újabb erõt merített a továb-
bi küzdelemhez, amely aztán végül csak Õt
igazolta megannyiszor. S ha sikerült egy cél
elérése, megvalósítása, akkor nem önmaga
és munkatársai - egyébként a megérdemelt -
pihenését élvezte, hanem máris a követ-
kezõ, nagyobb feladat izgatta, és máris azon
munkálkodott, hogy lendülete továbbhajtsa.
Utólag talán elvárható lett volna tõle, hogy
egy kicsit kíméli önmagát is, de az a tûz, erõ
és tenni akarás, ami benne égett, nem
engedte meg, hogy hátradõljön és élvezze
addigi munkája gyümölcsét. 

Családja és városa jelentette számára azt
a közeget, amiben élvezte az életet, örült
annak, hogy másokat, egy város közösségét
szolgálhatja. Neki nagyobb öröm volt adni,
mint kapni. Utolsó útjára, Kárpátaljára is a
szeretet vezérelte, hiszen ez a szeretet
éltette és kísérte õt mindvégig. Szívén
viselte a nálunknál sanyarúbb sorban élõ, de
jobb sorsra érdemes honfitársaink életét is,
akik önhibájukon kívül kerültek az ország
határain túlra. Igazi hazafi volt, mely nem
csak szavakban, hanem igazi és õszinte tet-
tekben nyert tanúbizonyságot. Közvetlen és
barátságos volt a város lakóival, nem
szerepet játszott, nem pulpitus mögül

beszélt, hanem az emberek között élt és
tette a dolgát oly nagyszerûen. 

Tapolca az õ vezetésével az elmúlt egy
évtized során annyit fejlõdött, mint még
soha. Szeretett városát egy valódi ékszer-
dobozzá varázsolta, s mint igazi ékszerész
mindig azon fáradozott, miként gyarapítsa
és újabb ékszerekkel gazdagítsa környe-
zetét. S ha az itt élõk nem is vették észre
nap mint nap a pozitív változásokat, akkor
erre a hozzánk ideérkezõ hazai és külföldi
vendégek, barátok melegszívvel emlékez-
tettek minket. 

Ács János Polgármester Úr itt hagyott
bennünket! Nem búcsúzott, nem magya-
rázkodott, hajtotta belsõ ereje és meggyõzõ-
dése, hogy meg lehet és érdemes is megvál-
toztatni a környezetünket, s ezzel egy kicsit
jobbá tenni azt a világot, amiben élünk.
Hitte, hogy az értékek nem vesznek el, s
ezért számtalant teremtett. A mi felelõssé-
günk nemcsak abban rejlik, hogy emlékét
megõrizzük, hanem meg kell kísérelni
azokat a tervezett és elképzelt célok,
beruházások, fejlesztések véghezvitelét is,
amelyekért még õ szállt síkra, s remélte
hogy megvalósításuk minél hamarabb si-
kerrel jár.

Sajnos, fájó nagy igazság az, hogy a jók
mindig hamar elmennek…

Ács János tragikus hirtelenséggel eltávo-
zott közülünk, s rádöbbentett minket arra,
hogy hiánya mekkora ûrt jelent számunkra.
Ha az élet értelmét aszerint fogalmazzuk
meg, hogy tud-e hagyni az ember mara-
dandó értéket az utókor számára, akkor Ács
János teljes életet élt. Bármerre jár az
ember a városban, minden egy kicsit Rá is
emlékezteti, legyen szó a közelmúltban
felavatott Wass Albert-szoborról - mely
Marton László szobrászmûvész utolsó al-
kotása - vagy a város elsõ, de annál meghit-
tebb Betlehemérõl, amelyrõl a titkot szinte
gyermeki örömmel õrizte, hogy minél
nagyobb meglepetést és õszinte melegséget
ajándékozhasson embertársainak. 

Köszönjük Polgármester Úr! 
Megpróbáltam a lehetetlent, elbúcsúzni

Tõle, tudom, nem sikerülhetett tökéletesen,
de szándékom tiszta volt. Az élet sajnos,
közbeszólt, s e tragikus események tény-
leges feldolgozása még idõt igényel szá-
momra is, de gondolom, ezzel nem vagyok
egyedül.

Isten áldja Ács Jánost! Nyugodjon
Békében! Szabados Gábor

A Teremtõ akaratából 2008. december 10-én befejezte földi pályafutását Ács János, Tapolca Város polgármestere. Halálhírének hallatán nemcsak szeretett városa polgárai bú-
csúztak el Tõle, de érkeztek részvétnyilvánítások az ország különbözõ pontjairól és külföldrõl is. Ígéretünkhöz híven, most azokat közöljük, amelyek a 2008. decemberi „Rejts
el, ó, örök kõszál” címû Emlékszámból - helyhiány miatt - kimaradtak.

Mély megdöbbenéssel fogadtuk a tragikus
hírt, hogy Ács János, városunk Polgármestere
elhunyt.
Goethe soraival szeretnék emlékezni:
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, /
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, / Jó
szót, bátorságot, mosolyt, hitet, / És sok-sok
önzetlen tiszta szeretetet”
Nyugodjon békében!
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület nevében:        Nacsa Ferenc elnök

Mély gyászukban õszinte szívvel osztozom
Mezõkövesd Város Önkormányzata nevé-
ben:   Tállai András polgármester

In memoriam Ács János
János december elején Tapolca város központ-
jában szemlét tartott a karácsonyi elõkészüle-
tekrõl, ekkor szaladtunk össze és néhány szót
váltottunk. Sajnos, utoljára. Aregnáló és egyko-
ri polgármester mi másról beszélt volna, mint a
települések éppen aktuális problémáiról és ter-
mészetesen Tapolca város sikeres fejlõdésérõl.
Szenvedéllyel sorolta terveit, és ahogy éreztem
a vízióiból: készült egy következõ, negyedik
ciklusra. Egy hét múlva sajnos, a dinamikus és
hozzáértõ pályaiv befejezõdött. De ez a pálya
olyan volt, hogy fény derült Tapolca városra és
hazájára.
Ismeretségünket Badacsonytomajon eltöltött
évek kovácsolták össze. A szigligeti szõlõ-
szomszédságunkkal pedig folytatódott. A
szõlõmûvelés fortélyait szívesen megosztotta
velem, mint ahogy én a polgármesterség
szakmai fogásait 1998-as választása utáni
másnapon és azt követõen.
Kistérségen belül sokszor volt vitánk, termé-
szetesen védte a városa érdekeit, de ez az
emberi kapcsolatunk tisztességét és meleg-
ségét soha nem befolyásolta. Ez a tulajdonsá-
ga természetének sine qua non-ja volt.

Szomorúan búcsúzom Tõle, nyugodjon bé-
kében. Családjának ezúton fejezem ki õszin-
te és mély együttérzésemet.              

Dr. Mihovics István
Révfülöp nyugalmazott polgármestere

Szomorú szívvel búcsúzom Ács János
Örökös Tisztelt Polgármester Úrtól, aki
nagyon sokat tett Tapolca városért és  a
lakosokért. A Jóisten vigyázzon reá, és
nyugodjon békében.
Tisztelõje:  Kovács András 

A Palatinus Polgári Társulás nevében
együttérzésemet és õszinte részvétemet
fejezem ki Ács János polgármester úr
elhunyta miatt. Személyében nemcsak
városuk, megyéjük jelentõs személyiségét
veszítettük el, hanem a határon túli ma-
gyarság kultúráját is támogató magyar
embert. Litomericzky Nándor

a Palatinus Polgári Társulás elnöke

A sümegi Kompanik Zsófia Óvoda és
Bölcsõde dolgozói nevében fogadják õszin-
te részvétünket.

Kustosné Tobak Erzsébet óvodavezetõ

„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, /
sem halál, avagy távollét szét nem
választhatja azokat, / kiket egy lélek éltet,
egy szeretet fûz össze.”           (Szt. Bernát)

A sümegi Kisfaludy Sándor Iskola
dolgozói nevében részvétemet fejezem ki:

Tobakné Bella Mária igazgató

AVeszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat valamennyi munkatársa nevében õszin-
te tisztelettel adózunk Polgármester Úr emlé-
kének, munkásságának. Emberi tartását em-
lékezetünkben megõrizzük. Sit tibi terra levis!

Kaiser Márta Alexandra igazgató

Tisztelt Gyászoló Család!
Mély megrendüléssel és megdöbbenéssel
értesültünk a Polgármester Úr haláláról.
Õszinte részvétemet fejezem ki magam és
munkatársaim nevében.        Varga Tiborné

Balatontourist

Ács János Polgármester Úr halálából adó-
dóan õszinte részvétünket fejezzük ki a
Tapolcai Lakóközösségek Egyesülete nevé-
ben: Kárpáti Imre

elnök

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves János!
Mély megrendüléssel fogadtuk halálhíred.
Személyedben áldozatra- és tettrekész, jó
humorral megáldott, városáért élõ igazi
hazafit ismerhettünk meg. Õrizzük em-
léked. Búcsúzunk tõled, úgy is, mint a
Veszprém Megyei Területfejlesztési Ta-
nács tagjától.
A gyászoló családnak és Tapolca Város lakói-
nak õszinte részvétünket fejezzük ki.
Nyugodj Békében!

Friedlné Békási Éva és Friedl Dóra
Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács

„Nemsokára mi is meghalunk,
minket is csak egy kis ideig szeretnek még,
aztán elfelejtenek.
De a szeretetnek  ez teljesen elegendõ.
A szeretet minden megnyilvánulása
visszahull a szeretetre,
amelybõl fakadt.
Annak, aki szeret, nincs szüksége,
hogy emlékezzenek rá.
Van az elevenek országa
meg a holtak országa,
s a híd a szeretet,
csak az marad meg, az élet egyetlen értelme.

/Thorton Wilder/
A találkozás reményében:                        Kati

Kedves Gyászoló Család!
Fogadjátok legmélyebb részvétünket és
együttérzésünket.

id. és ifj. Horváth M. István és családja
Nagybajomból

Tisztelt Gyászoló Család!
Ezuton fogadják õszinte részvétünket és
mély együttérzésünket Ács János Polgár-
mester Úr halála miatt.

Dr. Vecseráné Sebõk Márta 

„A Te szíved nem fáj,
de a miénk vérzik,
mert a fájdalmat
csak az élõk érzik.” Kiss Zsolt

MB Balaton

Fogadják õszinte részvétemet magam és
kollégáim nevében!
Tisztelettel:              Kovács Sándor ezredes
Magyar Honvédség Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítõ Parancsnokság parancsnok

Fájó szívvel búcsúzunk városunk Polgár-
mesterétõl.
Õszinte részvétünket fejezzük ki a családjá-
nak.                 Kun Lajosné és Kun Lajos

„Szép a hit, hogy egyszer minden jobb lesz
majd, ez ad szenvednünk erõt.”

Michael Kunze
A Veszprém Megyei Testnevelési és
Sporthivatal munkatársai õszinte részvé-
tüket fejezik ki a gyászoló családnak.
Sajnálattal tölt el bennünket, hogy egy
olyan embert veszítettünk el, aki Veszprém
megye sportját mindig feltétel nélkül támo-
gatta, munkánkat önzetlenül segítette.
Nyugodjon békében!

A Veszprém Megyei Testnevelési és
Sporthivatal munkatársai  



Február: Asszonyfarsang
Polgármester-választás:
meghívott vendégeink a jelöltek

Március: Nõnap
- ünnepi buli fehér asztal mellett
- köszöntõt mond:
dr. Zsiray Ferenc elnök
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Minden család életében elérkezik egy
idõpont, amikor rájönnek: asszony és em-
ber már csak egymásnak jelentenek
értéket. Nem máról-holnapra. Kará-
csonykor gyerektõl érkezik telefon, nem
tudunk jönni. Húsvétkor: meghívásunk
van. Majd rendszertelen látogatások kö-
vetkeznek. 

A kemény telünk idén sok idõs embert
elszólított párja mellõl. És akiktõl eltávoztak,
azokra rátört a magány lelket sorvasztó
kíméletlenséggel. Õk kezdetben úgy gondol-
ják, ez az egyedüllét valahogy, míg kapcsola-
tok vannak akár távoli gyerekkel, barátokkal,
kibírható. Csak késõbb döbbennek rá, mi a
magány. Az nem jólesõ, hamar megszûnõ
egyedüllét. Amikor már nincs, akihez kis
mondatokat szóljunk, és ez hiányzik, az már
magány. Oh, ezek nem kicsinosított monda-
tok. Egyszerûek, pátosztalanok, de Lelkük
van, amit úgy neveznek: Törõdés. Például
ilyenek: Gyere, nézd, milyen szép a Nap-
kelte. Jól gombold be a kabátod, hideg van.
Bevetted már a gyógyszered? Jó itt üldögélni
a diófa hûvösében. Felverem a párnád, úgy
kényelmesebb. Találtam Neked egy szép
epret, gyere. Vigyázz az úton átkelve. Jé, szép

szivárvány van az égen. Ne felejtsed itthon az
esernyõdet. Nézd, vadruca pár szállt le a tó
vízére. Lóg egy gombod, felvarrom. Hozzak
egy kis sót?

Amikor ezek kimondhatatlanná váltak,
mert nincs kihez intézni õket, sajog a helyük.
Ez a magány a halál elõszobája.

A magány is befejezõdik, a magányos
halállal. És ugyan melyik halál nem
magányos? A szeretett társ helyére ugyan két
ember léphet, a pap és az orvos. Vegyük
tudomásul, ez a legnehezebb tettük, a vigasz.
Ha idõvel felnõnek is feladatukhoz, tudásuk
a halálról, nekik sem vigasztaló. De hát õk
hová forduljanak lelkierõért?

Amikor ezen apró írásom gondolatai
megszülettek, sok minden mellett három fõ
esemény befolyásolt. Brucknert hallgattam, a
negyedik, romantikusnak becézett szim-
fóniát. Újra beleolvastam Fekete István
elbeszélésébe, a Ködbe. Közben tervezget-
tem, mit jelent nekem az a cím, lelkem
nyomában.

És valahogy minden az erdõbe vezetett.
Ahol minden társtalanság feloldódni képes.
Közel a természethez. És új évet kezdtünk.

Dr. Sáry Gyula

Magány

Városszépítõ Egyesület
Nõk Klubja programja

Nahát! Mik vannak!
Gyuri bácsi elfordította a fejét, amikor

összefutottunk. Rászóltam. Mi az, Öreg,
már meg sem akar ismerni? Rám förmedt.
Hógass te titkos kammunyista. Óvastam
ám, a kicsi újságban,  hogy te csinyáttad a
református kommunyizmust Tapúcán. Pre-
siccsel meg a Sibukkal. Hát eltitkultad?!
Nem sûnek ki a szemeid?

Utánanéztem, igaza volt. Ott díszelgett
a nevem. Elõször elképedtem, majd neve-

tés fogott el. Mindig középen álltam. Né-
zeteimet soha nem változtattam. A politika
szelei közben trikolor,  zöld, barna, fekete,
és sok-sok vörös felhõt ûztek át fejünk
felett. Egyikbõl sem kaptam megújító
záport. A fehéret várom. Maradtam, pol-
gári értelmiségi, aki voltam. Az is ma-
radok. Sajnos, sokan vannak kóros amné-
ziában szenvedõk. Nékik ajánlom aparát-
csikos és Gyuri bácsis írásaimat. 

Dr. Sáry Gyula

December 16-án megtelt a Tamási Áron
Mûvelõdési Központ nézõtere ünneplõ
nyugdíjas hallgatókkal. Az ünnepi mûsor
bevezetéseként dr. Kiss Gizella, a nyug-
díjas egyesület elnöke köszöntötte az
ünneplésre érkezetteket és célszerû tudni-
valókat is közölt velük.

A Tapolcai Általános Iskola Batsányi
Tagintézményének tanulói Advent-köszöntõ
összeállításukkal örömet és gyönyörûséget
szereztek. A Ghymes-együttes zenéjére
elhangzott: „Idvez légy, kis Jézuska”. A gyer-
mekek énekkel, verssel, gyertyás tánccal
idézték meg a karácsony központi szerep-
lõjét: a kis Jézust. Ady-, Kosztolányi-, József
Attila-verset mondtak. Változatos-igényes
mûsorukon szerepelt csángó ének, Sze-
retethimnusz, „Újévi recept”, néprajzi

gyûjtés: betlehemezés, hangszeres játék. A
szép mûsort Legeza Magdolna tanárnõ
irányította.

Majd Torma Tamás, a Tapolcai Musical
Színpad énekese jó hangulatot keltõ megje-
lenésével, karácsonyt idézõ dalokkal, élénk
mozgással kísérte szövegét: …hull a hó…
lám, még kegyes vagy hozzám, uram…
legyen mit megáldanod…

Lovas Kinga kimûvelt, szép fényes
hangján operett-részleteket adott elõ. Nem-
csak énekével, megjelenésével is megadta a
módját, hogyan kell képviselni a mûvészetet,
megtisztelni a közönséget.

Végül közösen énekeltük a legismertebb
karácsonyi énekeket: Dicsõség… Békes-
ség… Mennybõl az angyal…

G. Dr. Takáts Gizella

„Idvez légy, kis Jézuska”

Egészségünkért

Wass Albert emlékére

A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesület január 20-án a Dobó István-la-
kótelepen élõk részére ingyenes hallás-
vizsgálati szûrést, tanácsadást szervezett.

Az egyesület irodájában megtartott
egészségügyi program keretében hallóké-
szülékkel kapcsolatos kérdésekre is kaphat-
tak felvilágosítást az érdeklõdõk.

Porkoláb Gyuláné /Marika/ ez év január 8-án eltávozott az élõk sorából. Elhunytával
nagy veszteség érte a Magyar Páneurópa Unió tapolcai szervezetét is, amelynek 1991
óta tagja, majd vezetõségi tagja volt.

Haza- és emberszeretete ebben a közösségben különösen kibontakozhatott, de
sohasem szavakban, mindig tettekben nyilvánult meg.

A magyar irodalom és történelem ismerõje és kedvelõjeként, évek hosszú során át
kirándulásokat szervezett, amelyek a hazai tájakat és a történelmi Magyarország táj-
egységeit, vagy történelmünk ismert személyiségeinek nyughelyét érintették.

Minden kirándulást sokirányú szervezõmunka elõzött meg, amelyeket rendszeresen
magára vállalt és ennek volt köszönhetõ az élmények sokasága, amelyekre a résztvevõk
mindég szívesen emlékeznek. Kiemelkedõ élmény volt pld. az ógyallai csillagvizsgáló
felkeresése /Szlovákia/ vagy az andaui látogatás - ahol 70 ezer magyar befogadásáról
gondoskodtak 1956-ban - Burgenlandban.

Marika tanácsai és szervezõkészsége a helyi rendezvények sikerét is elõsegítették.
Sokirányú tevékenységét a Magyar Páneurópa Unió országos elnöksége kitüntetéssel
honorálta, a helyi szervezet tagsága pedig hálával és szeretettel õrzi az emlékét.

Dr. Fehér Károlyné,
a MPU tapolcai szervezetének elnöke

Búcsúzunk Porkoláb Gyulánétól

A Városi Rendezvénycsarnokban har-

madik alkalommal látta vendégül kará-

csony alkalmával a Tapolca és Környé-

ke Kistérség Többcélú Társulása a vá-

rosi és községi iskolák alsó tagozatosait.

A rendezvény évek óta egy találkozási

lehetõség a kistérség diákjainak, hogy

kötetlen keretek között közös játék alkal-

mával ismerhessék meg egymást. A tava-

lyi évhez hasonlóan a megnyitó keretein

belül Szencz Lajosné elnök asszony adta

át a könyvjutalmakat a kistérség legjob-

ban teljesítõ diákjainak. Kulturális mûsor-

ral ez évben a révfülöpi általános iskola

diákjai léptek színpadra, majd több

helyszínen kézmûves foglalkozások, bû-

vész-tanoda, arcfestés gondolkodtató

játékok, vetélkedõ, ördöglakatok, logikai

játékok várták a közel 1000 kisdiákot.

Nagy mérkõzések zajlottak az óriás élõ

csocsópályán, ahol vegyes csapatok

küzdelmeiben a részvétel volt a fontos,

nem a gyõzelem. A fiatalság az ebéd után

élményekkel és remélhetõleg sok új barát-

tal tért haza saját iskolájába.   

Gerencsér Barbara

Találkozások színtere

„Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a
többi nap, s arra való, hogy hétköznapi
mivoltunkból kivetkõzõdve tiszteljük
önmagunkban az embert. … Az ünnep
önmagunk felemelése. … Csak az ünnep-
lõbe öltözött ünneplõ ember tudja meg-
érteni annak a kijelentésnek a nagyságát,
hogy Isten az embert saját képére terem-
tette.” (Wass Albert)

Január 10-én, a Varjú Fogadóban került
megrendezésre az az emlékest, amelyet
Wass Albert tiszteletére rendeztek, az író-
költõ 101. születésnapján. Bár a szervezés a
Jobbik Magyarországért Mozgalom Tapol-
cai Szervezetét dicséri, a rendezvényre min-
den tapolcai és környékbeli lakost elvártak.
A zsúfolásig megtelt teremben elõször

Szalkai Zsolt, a Jobbik szervezetének tapol-
cai elnöke mondott rövid köszöntõt, majd a
Himnusz után Németh Zsolt mutatta be az
irodalmár élettörténetét. Ezt követõen
versek és novellák kerültek felolvasásra, és
a hallgatóság elõtt szinte megelevenedett az
emberként és íróként is méltán nagyszerû
Wass Albert csodálatos világa. Az elõadók
Oszkó István, Suller Tamás, Zentai Anna,
Szigetvári Réka, Rig Lajos és a kis Vitus
Kata voltak. Bertalan Csabától szíveket
forraló elõadásban hallgathattuk meg az
Adjátok vissza a hegyeimet címû novellát.
Az est zárásaként Németh Csaba elõadásá-
ban magyar dalok és katonanóták hangzot-
tak el. A közönség itt már egyként énekelt.

Zentai Anna

Levelesládánkból

Kedves Szerkesztõség!
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket,

hogy a festményemet elfogadhatónak talál-
ták, városunk, Tapolca gyöngyszemének be-
mutatására. A festményem fényképét a ver-
sem mellé én csak tájékoztatásnak szántam.
Nem gondoltam rá, hogy a lapban felnagyít-
va viszontlátom. A festmény mérete: 190x40
cm, és az eredeti festményen az Alsó-tó víz-
tükre is látszik. Ötven-hatvan órás munkám.

Nem vagyok értelmiségi, de rajongója
voltam mindig a természetnek, a tudomá-
nyoknak, mûvészeteknek és a sportnak.
Tizenöt éve élünk itt Tapolcán, a Malomtó
fölött, és így volt mibõl indíttatást kapnom a
festészethez és a verseléshez.

Zsuzsika, a feleségem a kritikusom és
esetenként a tanítóm. A Téli Malomtó címû
versemet is Õ küldte be a Lapnak. Tapolcát
is Õ fedezte fel a Játék határok nélkül címû

TV-sorozat alkalmával.
Nyugdíjas házaspár vagyunk. Egész évben

sokat járunk a kertbe az egészségünk
érdekében.

Örömünkre szolgál a város meghitt hangu-
lata, látványa, de örömünket beárnyékolta
Ács János Polgármester Úr elhunyta. - Amit
alkotott, itt hagyta emlékezetül, hogy gondo-
latban nagyon sokáig legyünk vele.

Sáry Adrienn: Ellesett õszi pillanat címû
verséhez ismeretlenül is gratulálunk!

Kolop József alkotását, a betlehemi szo-
borcsoportot többször is láttuk. Nagyon tet-
szett a Szent Család és környezetének korhû
és életszerû ábrázolása. Röviden beszéltünk
is a Mûvész Úrral.

Boldog Újévet kívánunk egészségben,
békességben és szeretetben!

Tisztelettel:
Tóth Rezsõ

A Tanúhegyek Egyesület tagjai a januári
hideg napokban csoportokban járták az
utcát, a tereket, a vasútállomást, a Tó-
partot, a város külsõ területeit, keresték
az egyedül élõ idõs embereket, a nehéz
helyzetû családokat, hogy forró teával,
takarókkal, némi fával segítséget nyújt-
sanak a nagy hidegben.

Sajnos, településünkön is sokan szorul-

nak segítségre, néhol még ágy sincsen a fa-
bódéban, ahol az illetõ lakik. Fontos lenne,
hogy vegyük észre azokat is, akik körül-
vesznek bennünket. Segítsük jelezni az
Önkormányzatnak, a Családsegítõ Intézet-
nek, hogy megtalálják õket és tudjunk raj-
tuk segíteni. Ez fontos feladata kell, hogy
legyen minden civil szervezetnek.

Varga Károlyné

Segítsünk!



2009. január     9Új Tapolcai Újság

KULTÚRA

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ elõ-
terében karácsonyi témájú képek gazdag
anyaga várta az érdeklõdõket december
20-án - a mûvészeti iskola tanulóinak
munkáiból.

Bevezetõ szavaiban Sólyom Károly al-
polgármester méltatta a Baranyai Zoltánné
- országos szaktekintély - által összefogott
mûvészeti oktatás jelentõségét és ered-
ményeit.

A BALATONFELVIDÉKI SZÍN-VO-
NAL Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény térségünkben 10 helységben oktat,
képez tanulókat, köztük a Tapolcai Álta-
lános Iskolában. A városban Csiza Anna és
Czintula Anita foglalkozik a tanulókkal.
Meglepõ eredmények: rajzok, festmények
bizonyítják.

A kiállítás megnyitójának ünnepélyes-
ségét színesítették zenés és verses mûsor-
számok: furulyaszó, hegedûszóló, karácso-

nyi énekek - és hangulatban nagyon ideillõ
vers - Kosztolányi: Mostan színes tintákról
álmodom.    G. Dr. Takáts Gizella

A Magyar Kultúra Napja legfontosabb
költeményünknek, a Himnusznak a
születésnapja. Egyben jelzi az irodal-
munk és a magyar kultúra eltéphetetlen
kapcsolatát. 

Ha ebbe a kapcsolatrendszerbe belevizs-
gálódunk, kiderül, minden nép kultúráját
leolvashatjuk tudományának, mûvészetének,
történelmének lapjairól. Ezek a fóliók tudósí-
tanak sikerekrõl és bukásokról, gyõzelmekrõl
és vereségekrõl, hõsiességrõl és gyávaságról,
gyászról és vigalomról, szépségrõl és ocs-
mányságról. Aztán csak lapozzunk, mert
mindez a magyarságé. És gondoljuk csak el,
mi ezekbõl a magyar? Rájövünk, amit mi,
olvasók e nyelvbõl megértünk és ami csak
magyarul, magyarnak érthetõ. A többi az
egyetemes emberségé. 

Az emberi globalizáció folyamata ma vál-
ságban van. Ezt a bûnösen felelõtlenül
összeszélhámoskodott, majd még lelkiis-

meretlenebbül, önzõen felhasznált pénzva-
gyonok okozták. A pénz magával rántotta a
kultúra értékeit is, mert mindennek egyedüli
értékmérõjévé lett. Ma sikeres ember az, aki
könnyen szerez vagyonokat, de lelke üres,
mert a mai kultúrából kiszáradtak az emberi
értékek virágai. Helyette mûgyepen mûmézet
nyalogatva élvezi kóklerek mesterkélt pro-
dukcióit. Munka nélkül szerzett pénzéért.

Vajon nem kellene-e végre valahol a széles
néprétegek körében elkezdeni nyelvünk
értékõrzõ hagyományainak helyreállítását?
Valami olyan iskolai-nevelési-kulturálódási
folyamat elindítását, mely a gazdasági- er-
kölcsi züllést a tiszta nyelvi kifejezések szint-
jén, hamisítások kiiktatásával ellehetetlení-
tené? Amikor az egész ország azonnal felkap-
ná a fejét, ha vezetõ szónoklásában észre-
veszi a csúsztatást, az átverést? De ehhez ép
szellem kell. Ugyanis nyelvében él a nemzet.

Dr. Sáry Gyula

A Boldog Özséb Alapítvány szervezésé-
ben december 17-én a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Templomban
Fódi Ákos atya elmélkedését a Tapolcai
Kamarakórus - Török Attiláné vezényle-
tével -  gazdag zenei mûsora keretezte.

Pilinszky János versrészletével Szabóné
Takács Mária hangulatilag bevezette a hall-
gatóságot a karácsonyvárásba. Kodály,
Bárdos, Halmos kórusmûvei mellett idegen
szerzõk idõszerû alkotásai is felhangzottak
a kórus elõadásában. A szónok párhuzamba
állította a Messiást váró ószövetségi adven-
tet a jelen adventjével: a karácsonyváró áhí-
tattal ill. az ítélõ Jézus várásával. A
Szeretethimnusz megszólaltatásában közre-
mûködött Szabó Csaba és Szabó Gergely
tanuló.                       G. Dr. Takáts Gizella

Az alkotó ember dicséreteSzót kér a nyelv 2009-ben is

Ádventi áhítat

Szõrös pisztráng
A kiállítás közönségét Baranyai
Zoltánné köszöntötte

2009. január 16-18-a között zajlott le az a
nagyszabású, kétévente megrendezésre
kerülõ országos szóló táncverseny, amelyen
a tapolcai Szabó Csaba - a több mint hatvan
fõbõl álló mezõny indulói közül -, a Jászság
Népi Együttes különdíjával térhetett haza.
A rangos eseményt tavasszal a Duna Tv,
illetve az MTV1 csatornáin kísérhetik
figyelemmel a tánc iránt érdeklõdõk.

- Hogyan kerültél kapcsolatba a tánccal,
mi indított el ezen a pályán?

- Kapolcson nõttem fel, gazdálkodó család
sarjaként. Egy kedves tanárnõm, Kovács
Erzsi néni indíttatására kezdtem el foglal-
kozni a tánc gondolatával, Õ annak idején a
Batsányi  Táncegyüttes tagja volt. Két év múl-
va Ajkán, a Bercsényi Miklós Szakközépis-
kolában folytattam tovább a tanulmányai-
mat, kollégista lettem. Õszintén megvallom,
kezdetben csupán „egy hölgy” figyelmét
szerettem volna felkelteni, a tánc szeretete
késõbb alakult ki  bennem. A táncórák kitûnõ
lehetõségnek ígérkeztek az ismerkedésre, így
rendszeresen  ellátogattam a próbákra.

- Mikor kezdtél el igazán kötõdni ehhez a
világhoz?

- Tizenhárom éves koromig gyakorlatilag
még diszkóba sem jártam, mert a tánc gátlá-
sokat  okozott bennem. Tudatos emberként
azt igyekszem magamban erõsíteni, ami a
gyengéim  közé tartozott, így a táncból is
igyekeztem erényt kovácsolni. A lehetõség
Kovács Norbert  személyében „kopogtatott
be” hozzám, aki az akkori csapatába tobor-
zott embereket, így lett a következõ állo-
máspont az életemben az Ajka-Padragkút
Táncegyüttes. Fokozatosan, 20 éves koromra
alakult ki bennem a tánc iránti alázat,
szeretet. Motivált engem az a tény is, hogy
sok helyen felléphettünk, a fesztiválokon
elért sikereinknek  köszönhetõen felfigyeltek
ránk.

- Melyik versenyeredményed a legked-
vesebb a számodra?

- A várpalotai Bakony virágai címet vise-
lõ szólótáncversenyre szívesen emlékszem
vissza, ezen ketten nyertük el a legjobbaknak
járó elismerést. A balatonföldvári  fesztiválon
egymást követõen három alkalommal is
nyertünk, mellette a legjobb szólista címet is
sikerült  megszereznem.

- Mikor döntöttél úgy, hogy elindulsz az
Országos Szóló Táncversenyen?

- Évek óta figyeltem és felnéztem azokra a
barátaimra, akik részt vettek ezen a ver-
senyen. Elsõ ízben 1998-ban, majd ezt kö-
vetõen még két alkalommal beneveztek, én
mégsem mentem el.  Úgy éreztem, nem állok
készen a feladatra. Most is azt gondolom,
hogy akkor jól döntöttem.

- Kérlek, mesélj a versenyrõl!
- Az elsõ fordulóra november 22-23-án

került Székesfehérváron, illetve Jászberény-
ben. Mivel kétrégiós válogatóból áll, így egy-
szerre rendezték meg a Dunántúlon és az
Alföldön. A második fordulónak hagyomá-
nyosan Békéscsaba adott otthont. Az idei esz-
tendõben 32 fõ jutott be az országos meg-
mérettetésre, köztük jómagam. Ez a verseny
a szakma teljes elismertségét eredményezi,
mely attól válik igazán nehézzé, hogy az
amatõrök mellett profik is indulhatnak.
Akinek sikerült megszereznie az aranysar-
kantyút, az két év múlva automatikusan a
döntõben kezdheti a versenyt. Ha valaki
három egymást követõ alkalommal elnyeri az
aranysarkantyút, örökös aranysarkantyússá

válik. A megyében mindössze egy ilyen
személyrõl beszélhetünk. A lányok esetében
az örökös aranygyöngy címért lehet ver-
senyezni. Összesen három táncot kell bemu-
tatni, amelybõl kettõt a szervezõk jelölnek ki.
Ezeket két táncos mutatja be, két percen át,
egymással versengve. A zsûri mind az
egymással, mind a zenekarral történõ kom-
munikációt figyeli. A harmadik tánc szaba-
don választható.

- Mennyi idõt kíván a versenyre történõ
felkészülés?

Folyamatosan képzem magam, de még
ennek ellenére is legalább három hónapot
vesz igénybe: heti három alkalommal fél-fél
napot. Emellett tanítok is, az érettségit köve-
tõen a Táncmûvészeti Fõiskolán diplomáz-
tam néptánc-pedagógusként.

- Hogyan építed fel a táncelemeket?
- A magyar néptánc különleges, mert a kü-

lönbözõ tájegységeken, régiókon belül fal-
vakra, sõt egy-egy emberre lebontható tánc-
figurákról beszélhetünk. Több száz szakmai
felvétel õrzi õket. Ezeket tanulmányozzuk,
elemezzük, feldolgozzuk, majd kiválasztunk
egy olyan táncot, amelyben véleményünk
szerint jók vagyunk.

- Hol találkozhatunk veled legközelebb?
- Áprilisban a Népmûvészet Ifjú Mestere

díjért szállok harcba Budapesten. Természe-
tesen két év múlva ismét indulok az Arany-
sarkantyúért.

- Gratulálunk! Major Tünde

Akit fogva tart a táncvarázs

Fotó: Baranyai
A távoli és szépséges Izland regéivel,
mondáival ismerteti meg az olvasót Szabó
Pál Barna, a szigeten 10 éve élõ magyar
fagottmûvész fordítása, amely a Napkút
Kiadó gondozásában jelent meg.

Hogyan került ez a könyv hozzám és mi-
lyen kötõdése van a mûvésznek Tapolcához?
Elmondom. A 95 évvel ezelõtt született dr.
Papp Pál fogorvos-edzõ neve mindenki elõtt
ismert városunkban. Õ fedezte fel Csermák
Józsefet, aki aztán 20 évesen, 1952-ben - át-
lépve az emberi teljesítmény végsõ határának
hitt korlátot - a 60,34 cm-es dobásával Helsinki-
ben kalapácsvetõ olimpiai bajnok lett.

Dr. Papp Pál sokszínû egyéniség volt:
nemcsak sportolt, hangszeren játszott, de
verseket is írt. Az Õ mûvészi hajlamát
örökölte leánya, dr. Papp Zsuzsanna, aki
áldozatos orvosi tevékenysége mellett az
álmait csodálatos faliképekbe szövi ma is. Õ
ma már újra Tapolcán él, de gyermekei -
Hevesi Antónia orgonamûvész (Õt már egy
keszthelyi koncertje apropója alkalmából

bemutattam a tapolcai TV-nézõknek) és
Szabó Pál Barna fagottmûvész - a fenséges
és zordságában is lenyûgözõ Izlandon talál-
tak második otthonra.

A fiatal mûvész nemcsak fagotton játszik,

de zongorázik, zenét szerez, vezényel,
énekel, tanít… és fordít az olvasó gyönyö-
rûségére. Megtiszteltetésnek érzem, hogy
- mint a Csermák Józsefrõl készült könyv
szerzõjének - nekem is dedikált egy kötetet,
és édesanyján keresztül eljuttatta hozzám.
Köszönet érte.

A régmúltat - a szellemek, a beszélõ álla-
tok, az igazságtevõ, jobbító szõrös pisztráng,
az embervolt jegesmedve, a kísértetek vilá-
gát, a szent helyeket - megidézõ regék és
mondák olvasása közben egy különös és csak
a lélek mélyén születõ dallam újra felfe-
dezésére kényszerül az ember. Arra, hogy fel-
erõsödjön benne az elvágyódás egy olyan
küzdelmes, de tiszta emberi világba, amely-
ben még önmaga lehet, amelyben a minden-
napokért folytatott harcának értelme, ered-
ménye és ünnepe van.

A Világszirmok címû sorozat elsõ kötete a
Szõrös pisztráng, amely a Líra és Lant, vala-
mint az Alexandra könyvesboltokban lesz
kapható január végétõl.                         NHE



A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Tagintézményének karácsonyi mûsora de-
cember 20-án hangzott el a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus Templomban.

Meggyújtott mécsesekkel, a Csendes éj
dallamára vonultak be a tanulók a templom-

ba, tiszta hanggal-intonációval.
Bajner Imre igazgató szép karácsonyi gon-

dolatait azzal vezette be: Mit visznek a
gyerekek az ünnepre? - javát annak, amit
tudnak.

Két kórus is bemutatkozott: az alsó-
tagozatosok elõbb, majd a felsõsök. Hang-
szerek és karácsonyi énekek tiszta csengõ
váltakozása gyönyörködtetett, majd a szent-
mise állandó részei, a Kyrie, Glória, Sanctus,
Agnus Dei - latin nyelven! - énekelt betétei;
különös értéket adtak a tanulók felkészült-
ségének.

Majd népi énekek közös éneklése követ-
kezett. G. Dr. Takáts Gizella

Szólj, síp, szólj ! . . .

Az angyalok békét hirdettek a jóakaratú embereknek.
Jézus mondta: Békesség, ne féljetek! - Így együtt ezek a szavak hitelesek, igazak. De

ha az egyik hiányzik, nem valósulhat meg a másik. Ha nincs békesség, félni kell.
Minden korban voltak sötét erõk, akik békétlenséget szítottak. Célszerû közmondá-

sunk már emberközelbe hozza tanácsát: Jobb félni, mint megijedni. A természet félel-
metes erõit féli az ember, de ésszel, összefogással, jó akarattal úrrá lehet rajtuk. Sokkal
nehezebb az emberokozta félelmet legyõzni. Ahol önzés, irigység, ott embertelenség is
van - ott félni kell.

Népek, hatalmak, csoportok önzése már fajelmélet! Itt bizony félni kell, gondolkodni
és összefogni a jóakaratú embereknek. Dr. G. T. G.
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TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Dienes Kálmán ifj. szállodás, vendéglõs

(Tapolca, 1907 - Tapolca, 1947)

Az elemi és polgári iskoláit Tapolcán végezte. Apja tanulni küldte Kõszegre a gim-
náziumba, majd Budapestre, ahol szakképzettséget szerzett. Itt a Bellevue szállóban
volt alkalmazásban. Édesapja, idõsebb Dienes Kálmán halála után, 1929 szeptem-
berében hazajött Tapolcára és itt átvette a ma Városházaként mûködõ épületben 1898-
ban alapított vendéglõ és szálloda vezetését. A tizenötszobás szállodát és a kététtermes
jó forgalmú vendéglõt a kor színvonalán mûködtette.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok./

Felettünk a csillagok 20. rész
UFO-vadászat

Sorozatunk mostani részében egy kicsit
elrugaszkodunk a megszokott témáktól.

A brit védelmi minisztérium egyik korábbi
alkalmazottjának állítása szerint a RAF
(Royal Air Force) elõbb-utóbb képes lesz
földre kényszeríteni egy UFO-t.

A brit királyi légierõ pilótái már többször is
találtak el UFO-t, de eddig még egyszer sem
sikerült leszállásra kényszeríteniük azokat.
Nick Pope, a volt minisztériumi alkalmazott
hozzátette, hogy már hihetetlenül bonyolult
fegyvereik vannak, ezért remélik, hogy
hamarosan sikerül leszállásra kényszeríteni
egy azonosítatlan repülõ objektumot.

A RAF ezekhez az esetekhez hasonló légi
akciói során csak akkor adták ki a tûzparan-
csot, ha fenyegetve érezték a légteret. Az
UFO-kal kapcsolatos incidensek során azon-
ban gyakran az adott pilótának kell meghoz-
nia a döntést, hogy az adott repülõ eszköz
fenyegetést jelent-e.

Nick Pope megjegyezte, hogyha sikerül
lelõniük egy azonosítatlan tárgyat, egyáltalán
nem biztos, hogy a közvélemény tudni fog
róla. Egyedül csak abban az esetben nem
fogják tudni eltitkolni az esetet, ha a földet
érésre egy sûrûn lakott területen kerülne sor.

Huszák László

Mechatronikai mérnök-képzés Zalaegerszegen
A Budapesti Mûszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki
Kara nappali tagozatú MECHATRONIKAI
MÉRNÖKI BSc szintû képzést folytat
Zalaegerszegen. A zalaegerszegi képzés nap-
pali tagozatú, kreditrendszerben mûködõ, 3,5
év (7 félév) idõtartamú.

A Mûegyetem Zalaegerszegi Képzési
Központja 2009-ben is várja a jelentkezõ és
érdeklõdõ diákokat! A cél olyan mérnökök
képzése, akik képesek a mechatronika
nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a
gépészet, az elektronika/elektrotechnika és az
informatika tudományterületeinek egymást
segítõ integrációja révén komplex termékeket
és gyártórendszereket tervezni és üzemeltet-
ni. Tipikus mechatronikai termék például a
videokamera, vagy egy integrált gyártócella.

A hallgatókat a BME egyetemi oktatói mel-
lett a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola
tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek
tanítják.

A jelentkezés határideje 2009. február 15.
További információk: 
- 2009-es felvételi tájékoztató (BME GÉK,

251-252. oldal)
- Hallgatói ügyintézés (Máté Ildikó): E-

mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Tel.: 92/596-
490, Fax: 92/596-489. Kustánné Fitos Amália
oktatásszervezõ (kustan.fitos@pszfz.bgf.hu,
tel.: 92/509-948)

- Honlap: www.felvi.hu, www.gepesz.bme.hu
- Dr. Németh Árpád egyetemi adjunktus,

igazgató
(arpinem@eik.bme.hu, tel.: 1/463-1386,

92/596-490).

Helyreigazítás

Az Új Tapolcai Újság novemberi számában a

Márton-napi búcsú címû írásban téves informá-

ciót közöltünk. Reindl Erzsébet nem készített

kiadványt Diszel egykor gazdag hitéletérõl, így

azt nem is mutathatta be.

„Dicsõség... Békesség”
December 19-én a Tamási Áron Mûvelõ-
dési Központban a Szász Márton-iskola
tanulóinak mûsorát havas táj: behavazott
tornyok, tetõk vetített képe színesítette.

Az egykori nagy színész, Sinkovics Imre
meggyõzõ hangján - felvételrõl - Ady kará-
csonyi versét szavalta. „Hópelyhek”, ugráló
gyermekek töltötték meg a színpadot, vers-
mondók, szerepjátékosok, a „nagypapa”
mesélt.

Lukács evangéliumából merítették Jézus
születésének történetét; Augustus császár
rendeletétõl a pásztorok Jézus-imádásáig.
Nagy élmény volt egy beszédhibás gyer-
mektõl a Csordapásztorok meghatottan
összeszedett elõadása.

Majd az angyalsereg énekét bemutatandó
minden szereplõ az ismert Dicsõség… Bé-
kesség-et énekelte s megemlékezésül: mind-
azokért 1-1 gyertya égjen…          Dr. G.T.G.

Tudásuk javát viszik az ünnepre

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ februári programjai

01.31.-02.01. 8-17 óra: Gyermekagykontroll-Tanfolyam 10-14 éves gyerekek részére;
01. 9-16 óra: Veszprém Megyei Felnõtt Sakk Csapatbajnokság; 02. 10 óra és 12.30:
Bérletes gyermek színházi elõadás: Forrás Színház: Mátyás király krónikái; 03. 16 óra:
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Közgyûlése; 07.: Rendõrbál; 08. 9-16
óra: Sakkverseny; 09. 19 óra: Bérletes színházi elõadás: Forrás Színház Molnár
Ferenc: Az üvegcipõ; 14. 18 óra: Vadászbál; 15. 9-16 óra: Veszprém Megyei Felnõtt
Sakk Csapatbajnokság; 18. 19 óra: Operett est: Lovas Kinga és a Batsányi Tánc-
együttes közremûködésével; 20. 18 óra: ÉFOÉSZ jótékonysági est; 24. 19 óra: Felnõtt
hangversenybérlet: Nemzeti Énekkar „Híres operakórusok”; 27. 19 óra: Kalimutu
Jazzband 5 éves jubileumi koncert; 28. 18 óra: Kertvárosi óvoda farsangi bálja 
Amatõr Színjátszó Kör. Vezeti: N. Horváth Erzsébet, szerda 17.00-20.00. 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: H-P. 15.30-18.30, Szombat: 09-12.30.

Vidám hangulatban telt a II. Sportfesztivál
Második alkalommal került megren-
dezésre az a vidám sportfesztivál, melyet
Domán Gábor tájfutó álmodott meg
tavaly. A siker most sem maradt el.

Az idén 10 csapat küzdött. Minden szak-
osztály csapata hozott egy-egy érdekes
ügyességi feladatot, s ezekben a játékokban
mérték össze tudásukat a különbözõ sport-
ágak képviselõi. A jó hangulatú versenyen
több feladat is megizzasztotta a résztvevõ-
ket, olykor pedig kacagástól volt hangos a
csarnok, ha egy-egy feladat kifogott a csa-
patokon.

A TIAC sportolói a labdarúgásnál az erõs
vászonból készült köröket szétbombázták,
esélyt sem adtak a többi csapatnak a szabá-
lyos feladatvégrehajtásra.A Balaton Isover
Vívóklub képviselõi a futószámokban is
jeleskedtek, nemcsak a pengeforgatásban.
A labdarúgó játékvezetõk több új szerep-
körben is megmutatták, hogy a pályán ki az
úr. Több résztvevõ rutinosan elõre engedte
az IPA rendõrség csapatát. Õk még
szeretnének néhány szabálytalanságot meg-

úszni, ezért megfelelõ mértékben elõre
engedték a tavalyi gyõztest. A másnapi
rendõrségi hírek szerint a TVSE Öregfiúk
csapatából a szondázáson és gépjármû-
ellenõrzésen páran rosszul teljesítettek
(poén). A tájfutók néhány futóval kiegé-
szülve a szégyenteljes eredmény után - sö-
rözést és pálinkázást követõen - megfo-
gadták, hogy 2009-ben õk lesznek az utol-
sók, akkor legalább a vigaszdíjat hazavi-
hetik (poén). A vendégként meghívott
Szigliget a sportfesztiválon megérdemelten
nyert. A csapat vezetõjétõl megtudtuk, hogy
a meghívás után napi két edzéssel készültek
a versenyre (poén).

Ezek után lássuk az eredményt!
1. Szigliget SE, 2. TVSE Öregfiúk, 3.

IPA rendõrség csapata, 4. TIAC, 5. Tom-
csányi Ford tájfutói, 6. Labdarúgó-já-
tékvezetõk, 7. TVSE nõi labdarúgó-szak-
osztály, 8. TVSE futószakosztály, 9.
Balaton Isover Vívóklub, 10. TVSE karate-
szakosztály. Antal Edit



Rövid sporthírek, eredmények
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SAKK-BLOKK:
NB I/B nemzeti csapatbajnokság 4. for-
dulójában biztos tapolcai gyõzelem született,
ami még nagyobb arányú is lehetett volna, ha
néhány tapolcai versenyzõ figyelmesebb és
fõképp fegyelmezettebb lett volna. Barcza
Gedeon SC Budapest-Tapolca Rockwool
VSE 4,5:7,5
Pontszerzõink: 1 pont- Bálint András, Bodó
Norbert, Szelényi Norbert, Jurácsik József,
Monda László, Heiligermann Gábor, Bakos
Andrea, 1/2 pont- Lovász Barnabás.
Az 5. fordulóban hazai pályán nagy küzde-
lemben sikerült gyõzni az ASE Paks II.
együttese ellen 6,5:5,5 arányban. Ez volt a
tavaszi szezon nyitánya. Pontszerzõk: 1 pon-
tot: Pásztor Ferenc, Jurácsik József,
Heiligermann Gábor, Jónás Zsolt, Gadácsi
Miklós, 1/2 pontot: Bodó Norbert, Kosz-
tolánczi Gyula, Nagy Zoltán. A csapat az 5.
forduló után a 3. helyen áll.
NB II. A Keszthely Spartacus-Tapolca VSE-
Szeremley SI 6:6.
A mérkõzés az elhunyt Ács János pol-
gármester emlékére egyperces gyászszünettel
kezdõdött. A tapolcai versenyzõk példás
küzdõszellemrõl téve tanúbizonyságot, dön-
tetlent értek el az esélyesebb keszthelyiek
ellen. 1 pontot szerzett: Gadácsi Miklós,
Horváth Márk, 1/2 pontot: Szabó Ádám,
Samu Ferenc, Babócs Gyula, Horváth Ádám,
Gyarmati János, Hlavács Krisztián, Bodó
Bence, Tóth Kristóf.
Az 5. forduló tapolcai sikert hozott hazai
pályán. A csapat ellenfele a szombathelyi
Arborétum HGL együttese volt. A mérkõzés
eredménye 6,5:5,5 lett. Egyenlõ erõk
küzdelmébõl Tapolca került ki gyõztesen. 

Pontszerzõk: Gyarmati János, Vajda Attila,
Toronyi Tibor (1-1 pont), Szabó Ádám,
Babócs Gyula, Toronyi Dávid, Horváth
Ádám, Horváth Márk, Magyar Attila, Tóth
Kristóf (1/2-1/2 pont). Öt forduló után a 7.
helyen áll NB II-es csapatunk.
„Flúgos futam” elnevezéssel, hagyományos
óév záró egyéni villámversenyt rendeztek a
városi sportcsarnokban 16 gyermek és 32 fel-
nõtt indulóval. Eredmények:
A gyermek korcsoportban 1. Vincze Gyõzõ,
2. Bruckner Máté, 3. Koltai Anna.
A felnõtteknél 1. Bálint András, 2. Gyarmati
János, 3. Heiligermann Gábor.
Szünidei-kupa néven a városi mûvelõdési
központban ültek asztalhoz az ifjú sakkozók.
A 30 induló két csoportban versenyzett. Az A
csoportban gyõzött Bodó Bence a marcali
Huszár Nóra és a tapolcai Peszleg Pálma
elõtt. A B csoportban teljes tapolcai siker: 1.
Buzás Bertalan, 2. Bruckner  Máté, 3.
Kauffmann Péter.
Az Ajkán rendezett MAL-kupán a 8
éveseknél gyõzött Buzás Bertalan, 2. lett
Kauffmann Péter. A 10 évesek versenyében
aranyérmet szerzett Árvai Eszter, ezüstöt
Sötét Barbara és Bruckner Máté, bronzot
Koltai Anna és Almási Zsombor. A 12
éveseknél Tóth Kristóf révén tapolcai
aranyérem született, ezüst jutott Tóth
Tímeának és Hoffmann Rolandnak. A 14
éveseknél Bodó Bence aratott gyõzelmet.
A csapatversenyt a Tapolca VSE I. nyerte , a
2. helyen az ajkai Bányász SK végzett, a 3.
hely a Tapolca VSE II-es csapatának jutott.
Megyei I. osztályú sakkcsapat-bajnokság
eredményei az 5. fordulóban: Tapolca VSE-
Szeremley SI II.-Péti MTE 4,5: 7,5. HEMO 

Veszprém II.-Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda
7,5:4,5
A Szombathelyen rendezett Pölöskei Grand
Prix-en a felnõttek mezõnyében kiválóan tel-
jesített két ifjú tapolcai versenyzõnk. A 7-8.
helyet szerezte meg Sötét Barbara és Kekk
Laura a 72 fõs  mezõnyben. 

ASZALITENISZ:
A I. Amatõr Asztalitenisz-Bajnokság
december 30-án volt a Városi Rendezvény-
csarnokban. Eredmények: Újonc leányok-
nál: 1. Harangozó Helga, 2. Deli Júlia, 3.
Marton Eszter. Újonc fiúknál: 1. Nagy
Emil, 2. Vincze Gyõzõ, 3. Marton Balázs.
Serdülõ fiúknál: 1. Csiza Bálint, 2. Bodó
Richárd, 3. Pék Bence. Felnõtt nõknél: 1.
Polgár Erika, 2. Bicsérdi Melinda. Felnõtt
férfiaknál: 1. Szollár Csaba, 2. Csiza Bálint,
3. Gyõri Zsolt.

RÖPLABDA:
I. Kenguru-kupa elnevezéssel utánpótlás
röplabda tornát szervezett a TVSE röplab-
daszakosztálya, melyen 12 gyerekcsapat
küzdött a helyezésekért. A tornára a két tapol-
cai csapaton kívül Sümegrõl, Szombathely-
rõl, Dabroncról, Ajkáról, Káptalanfáról,
Nagybajomból, Veszprémbõl érkeztek a  jövõ
röplabdásai. A kiélezett harcban a Sümeg
gyõzött a Nagybajom I és a Szombathely
elõtt. A tapolcai csapatok a 9. és a 10. helyen
zártak. Meilinger Zoltán edzõ szerint a
gyerekeink nem csak számszerûen lépnek
elõre tornáról tornára, de a középmezõny
csapataival is partiban vannak Köszönhetõ ez
annak, hogy szinte kéthetente tornákon
vesznek részt, egyre több játéktapasztalatuk

lesz, s fejlõdik a technikai tudásuk is. Õszin-
tén hiszi az edzõ, hogy az idei évben egy
ügyes és ütõképes csapat alakul a városban. A
Kenguru-kupán minden csapat legjobb
játékosát megjutalmazták, így a tapolcaiak
közül díjat kapott Borsi Fanni és Szabó
Dorina.

FUTSAL:
Az NB III. Bakony csoportjának versenybi-
zottsága U-16-os korosztályú csapatai
számára futsaltornát írt ki. A négy helyszín
egyike volt Tapolca is. Itt NB III-ban szereplõ
fiataljaink a 2. helyen végeztek . A gyõzelmet
a Veszprém gárdája szerezte meg, így õk
lesznek ott a február 21-i tapolcai döntõben.
A csoportselejtezõben a 3. helyen a
Badacsonytomaj, a 4.-en Hévíz csapata
végzett.

KÉZILABDA:
Az Adidas utánpótlás kézilabda-bajnokság
megyei döntõjét rendezték Révfülöpön a szi-
vacskézilabdásoknak két korcsoportban, kis-
lányoknak. 

Az 1999-ben születettek versenyében a
Kazinczy Tagintézmény csapata a 4. helyen,
a Batsányié az 5. helyen végzett. A
legkisebbek mezõnyében, a 2000-ben
születetteknél a Batsányi a 2. helyen zárt, így
továbbjutott a regionális döntõbe.

LABDARÚGÁS:
Ajkán a Bródy-kupán nõi  labdarúgó csapa-
tunk, a TVSE Honvéd a 2. helyen végzett. A
döntõben Ajka-TVSE Honvéd 1:0.

Az oldalt készítette:
Antal Edit

A Kistérségi tornán batsányis gyõzelem született
Második helyen végzett a magyar férfi
párbajtõr-válogatott a Kuvaitban ren-
dezett Világkupa-versenyen.

Az év elsõ Világkupa-versenyére új össze-
állításban utazott a magyar válogatott. A vá-
logatottságot lemondó Kulcsár Krisztián és
Kovács Iván mögül lépett elõrébb a Balaton
Isover Vívóklub versenyzõje, a 25 éves Rédli
András, akire Kulcsár Gyõzõ szövetségi
kapitány kezdõként számít Boczkó Gábor és
Imre Géza mellett. Az elsõ megmérettetés jól
sikerült, hiszen a Kuvaitban rendezett Világ-
kupán az új összetételû válogatott Japán,
Kanada és Olaszország legyõzésével került a
fináléba, ahol a németektõl szenvedett vere-
séget. Rédli András remek vívással debütált a
válogatottban.

A csapat  a katari Dohában, majd Olasz-
országban folytatja a Világkupa-sorozatot.

Rédli András remek vívással
mutatkozott be a válogatottban

A Batsányi tagintézmény leány sportolói
veretlenül nyerték a második alkalom-
mal rendezett Kistérségi leány kézilabda
tornát, melynek a Városi Rendezvény-
csarnok volt a helyszíne.

Négy csapat sorakozott fel a rendezvény-
csarnok küzdõterén, hogy Varga Bélánénak,
a Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás oktatási referensének megnyitója
után elkezdje a mérkõzéseket. A torna szer-
vezõje a badacsonytomaji iskola testneve-
lõje, Lakatné Mógor Katalin volt.

A négy csapat (Badacsonytomaj, Rév-
fülöp, Balatonederics-Szigliget, Tapolca
Batsányi Tagintézmény) körmérkõzéseket
játszott. A mezõnybõl kiemelkedett a

Batsányi gárdája. Minden meccsüket maga-
biztosan, nagy gólkülönbséggel nyerték,
így õk lettek a torna gyõztesei. Második
helyen a Badacsonytomaj, 3.-on a Balaton-
ederics-Szigliget csapata, míg a tavalyi
gyõztes Révfülöpnek az idén csak a 4. hely
jutott. A vándorserleg egyéves megõrzésre
a tapolcai Batsányi iskolához került. Az
eredményhirdetésen különdíjak is kiosztás-
ra kerültek. A legjobb góllövõ a tomaji
Németh Zsófia lett. A torna legtechnikásabb
játékosának a batsányis Scheller Juditot
választották. A legjobb mezõnyjátékosnak
járó díjat a révfülöpi Papp Dóra kapta. A
torna legjobb kapusa cím a szigligeti Czilli
Reginának jutott.

Teremlabdarúgó tornák futószalagonA város 100 éves sportjának
méltó ünnepe A téli idõszakban szinte minden hétvégén

a labdarúgásé a fõszerep a Városi Ren-
dezvénycsarnokban. Januárban a követ-
kezõ tornákat rendezték: Szilveszter-
kupa, I. Csarnok-kupa, HE-PA-kupa,
Szilver-kupa.

A Szilveszter-kupán 14 együttes mérette
meg magát. Négy csoportban kezdték a
küzdelmeket ,onnan a legjobbak kerültek a
középdöntõbe, majd a negyeddöntõbe. A
fináléban a révfülöpi FC Hollywood  gárdá-
ja 2:0 arányban gyõzött a Hubertus ellen, a
harmadik helyért Káptalantóti nyert a
Darabáruk  csapata ellen. A torna legjobb
játékosa Bárány Péter  (Hubertus),legjobb
kapusa Igaz József (Káptalantóti), gólki-
rálya Mészáros Zoltán (FC Hollywood) lett

Az I. Csarnok-kupa elnevezésû lab-
darúgó tornán 10 hölgycsapat rúgta  a bõrt.
Két csoportban küzdöttek a lányok a végsõ
gyõzelemért. A két csoport gyõztese köny-
nyedén jutott a fináléba, ahol az AGFS PC
Páterdomb 3:1 arányban verte  a Zalaapáti

gárdáját. A tapolcai lányok a csoport-
mérkõzéseken egy gyõzelmet arattak, ép-
pen a tornagyõztes Páterdombot verték 1:0
arányban, így csoportjukban a negyedik
helyen végeztek, a tornát a 7. helyen zárták.
A helyosztón a Somlóvásárhely lányait ver-
ték 6:0-ra.

A HE-PA 2009 elnevezésû pénzdíjas
teremlabdarúgó tornán a vidékrõl érkezõ
csapatokhoz kerültek a dobogós helyezések
és a különdíjak is. A kétnapos  tornára 20
csapat nevezett. Színvonalas, izgalmas
mérkõzéseket láthattak a nézõk a ren-
dezvénycsarnokban, sok szép gólnak,
látványos megoldásnak tapsolhattak. A
tapolcai és a Tapolca környéki csapatok
csak a középdöntõig jutottak. A gyõzelmet
a celldömölki Loki Bau csapata szerezte
meg, a második helyen az ajkai Mágusok
végeztek, a harmadik a szombathelyi
Szkendó együttese lett. A különdíjak is
ezekhez a csapatokhoz kerültek.

Gyõzelem Marcali ellen
Az NB II-ben szereplõ nõi kézilabdá-
saink elsõ edzõmérkõzésükön gyõzelem-
mel mutatkoztak be a szurkolóiknak. Az
ellenfél Marcali gárdája volt.

Január 6-án kezdte felkészülését a
tavaszra a Tapolca VSE nõi kézilabda csa-
pata. Az eltelt idõben, az alapozás idõsza-
kában kézilabda nem nagyon volt a lányok
kezében. Tehát kellõen  kiéhezve a játékra -
ez mindkét csapatra érvényes - indult a
mérkõzés. Csapatunk (fõként a felnõtt
kezdõ sor) szemre is tetszetõs kézilabdával,
szellemes megoldásokkal tette élvezetessé
az elsõ fellépést, s lepte meg az egy bajno-
ki osztállyal (NB I/B) feljebb játszó  ellen-
felét.  Az elsõ félidõben 17:13 volt az ered-
mény, a végére 35:33 lett Tapolca javára. 

Nemrégiben örülhettünk a Csermák
Józsefrõl szóló könyv megjelenésének,
most pedig izgalommal várjuk N. Horváth
Erzsébet februárban megjelenõ új könyvét,
mely 100 ÉV SPORT - TAPOLCAI
PÁLYÁK, EDZÕK, JÁTÉKOSOK címmel
jelenik meg a Tapolca Városi Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. gondozásában. Fele-
lõs kiadó Rédli Károly, a kft. ügyvezetõje.

Tõle tudtuk meg, hogy már régóta
foglalkoztatta az a gondolat, hogy Tapolca
város sportmúltjáról méltó módon kellene
megemlékezni, csak az alkalmat és az alkal-
mas személyt kereste a megvalósításhoz.

A személyt nem volt nehéz megtalálnia,
hiszen N. Horváth Erzsébet korábbi, sportról
szóló mûvei igazolták a szerzõ hozzáértését,
alaposságát. Az alkalom? Az pedig a nem
régóta ismertté vált centenárium: 1908. június
30-án alakult meg a város elsõ sport-

egyesülete, a Tapolczai Athletikai Club.
Rédli Károly elmondta, hogy N. Horváth

Erzsébet könyve olyan mû, amely bemutatja
Tapolca város sportéletét a múlttól nap-
jainkig, korabeli dokumentumokkal, újság-
kivágásokkal gazdagon illusztrált. Megõrzi
mindazon sportolók alakját, akik az elmúlt
100 év során sportsikereket értek el, s hír-
nevet szereztek a hazának, a városnak.

A kiadótól azt is megtudtuk, hogy a február
6-án megrendezésre kerülõ jubileumi Sport-
gálán 2008 legjobb sportolói, edzõi, a díjazot-
tak lesznek az elsõk, akik kezükbe vehetik  a
szerzõ mûvét.

Ezt követõen hivatalosan is kibocsáttatik a
könyv.

Szakmai bemutatójára 2009. február 23-án
18 órai kezdettel kerül sor. Az esemény
helyszíne a Városi Mozi lesz. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak a szervezõk.



A Széchenyi István Szakképzõ Iskola
karácsonyi mûsorára december 20-án
került sor a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban.

Finom, hangulatos a 11, fekete-fehérbe
öltözött lány bevonulása. Hatos Péter
gitárkíséretével Szalai Diána éneke hang-
zott el: „…Mit tehetek érted, hogy a
szívedbõl eltüntessem a bánatot… hogy a
szívedben öröm legyen…”

Teljes zengésû, majd finom orgo-
nakíséretet adott Eizler Csaba Guba
Renáta furulyajátékához - a Mennybõl az

angyal dallamára. A népszerû Csendes
éj-t nagy átéléssel Szalai Diána éne-
kelte - Eizler Csaba értõ orgonakísé-
retével.

Nem elkoptatott, hanem újszerû ver-
sek, szép gondolatok váltották egymást a
szereplõk között; szeretetrõl, megbocsáj-
tásról, reményrõl szóló szavak. Az igé-
nyes, gazdag mûsort nagy gonddal állítot-
ta össze Major Tünde, az intézmény taná-
ra. A karácsony szeretet-hangulatát szol-
gálta a kép, a mozgás, a zene és a szöveg
szép harmóniája. G. Dr. Takáts Gizella

Karácsony elõtt egy nappal családi
játékdélutánra várták a gyerekeket és
szüleiket a Városi Rendezvénycsar-
nokba.

Az ünnepi készülõdés jegyében a
közös játék, a családi együttlét került a
rendezvény középpontjába. A küzdõtér
játszótérré alakult, ahol a hintákkal,
házikóval, gólyalábbal együtt játszhatott
kicsi és nagy, a kézmûves foglalkozá-
sokon karácsonyfadíszeket készíthettek
az ügyes kezûek. Az Acro Dance SE tán-
cosainak fellépését a közönség tapssal
jutalmazta. Ez évben ismét játékgyûjtés-
sel segítették a rászorulókat a játékokat
leadó gyerekek, akik között az est
folyamán a támogatók segítségével új
játékokat sorsoltak ki. A leadott játékokat
a tapolcai Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai gyûjtötték össze
és juttatták el a szegénysorsú gyerekek-
nek. A fotósarokban mesehõsökkel, Ma-

lackával és Tigrissel fényképezkedhettek
a gyerekek. Az összes fotó megtekinthetõ
a www.tapolcacsarnok.hu honlapon.

Gerencsér Barbara
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7-én „Túrázz a vonatért!” 20/15/12/6 tel-
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Balatonudvari
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örs-Révfülöp Für Ágnes
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Az ünnep öröme

Világbajnok madarak

Családi játékdélután

A tiszta környezetért

Ajándék
az óvodának

Ma már hagyomány, hogy a Tanú-
hegyek Egyesület karácsony tájékában
megajándékozza az óvodásokat.

Ebben az évben a kertvárosi óvodások
örülhettek az 50.000 Ft értékû játékok-
nak, melyet az Egyesület nevében Dr.
Nádori László professzor és Varga
Károlyné alelnök adtak át. A gyerekek
kedves mûsorral köszönték meg az
ajándékokat.

„az ünnep örömét… nyugalmát… reményét kívánom… zárd békében az évet.”

Térkép az emberi felelõtlenségrõl

Az ausztriai Horn elõvárosában ren-
dezte meg a WUAP-szervezet a Fekve-
nyomó és Erõemelõ Világkupát 2008.
december 5. és 8. között.

Az osztrákok háromnapos évadzáró
versenyén 150-en indultak. A tapolcai
Lukács Béla (a kép jobb szélén), a
Bodyguard King SE sportolója a 40-44
éves korcsoportban hatmázsás (guggolás
200, fekvenyomó 180, felhúzás 220 kg)
összteljesítménnyel érdemelte ki az
aranyérmet. Gratulálunk!                 NHE

Az olaszországi Piacenza adott otthont
január 15. és 25. között az idei díszma-
dár világkiállításnak, világbajnokságnak,
amelyen 20 országból 3215 díszma-
dártenyésztõ több mint 27 ezer madarat
mutatott be a szakmai zsûrinek.

A tapolcai Pócsi Béla errõl a megméret-
tetésrõl 2 arany-, 2 ezüst és egy bronz-
éremmel tért haza.

A turákók versenyére 1112 madarat
neveztek be, közöttük lett gyõztes a tapol-
cai. Ez a ritka fajként számon tartott madár
Magyarországon csak Pócsi Bélánál képes
szaporodni. NHE

Lukács Béla aranya

Tapolca Város Önkormányzata „A
Tapolca környéki területek és utak hul-
ladékmentesítése” címû pályázatával
eredményesen szerepelt, és 3.500.000
forint támogatásban részesült.

A támogatás felhasználásával több terü-

leten is sikerült az illegális hulladékleraká-
sok felszámolása. Kiemelt figyelmet fordít
a város a késõbbi illegális lerakások meg-
akadályozására, a megtisztított területek
utógondozására. De természetesen számít
a lakosság felelõs magatartására is.

Fotó: Piller

Fotó: Szíjártó

Fotó: Parapatics

Fotó: Gerencsér

Fotó: Varga


