
TAPOLCAI ÚJSÁG
Új

XI. (XVII.) évfolyam 12. szám                      T A P O L C A  V Á R O S L A P J A 2010. december

SSzzeerreetteetttteelljjeess,,  áállddootttt  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett
ééss  hhiittbbeenn,,  rreemméénnyyssééggbbeenn  tteelljjeess

úújj  éévveett  kkíívváánnuunnkk  MMiinnddeenn  KKeeddvveess  OOllvvaassóónnkknnaakk!!

Kigyúltak az adventi fények

Karácsony közeledtével, az adventi készülõdés idején ismét ünnepi fénybe öltözött a város.
A varázslatos hangulatot csak erõsítik azok az ünnepváró programok, amelyek a szeretet, az együvé tartozás jegyében születnek.

Kinyíltak a templomok kapui, a történelmi egyházak képviselõi adventi áhítatot tartanak, ünnepi hangversenyekben gyönyörköd-
hetnek Tapolca polgárai és a szabadtéri Betlehem is az elcsendesülés pillanatait hozza el sokak számára.

/Írásunk a 4. oldalon Karácsonyt vár a város címmel./

A szeretet
ünnepén

„Szólhatok az emberek vagy az
angyalok nyelvén, ha szeretet nincs
bennem, csak zengõ érc vagyok vagy
pengõ cimbalom.” - írja Pál apostol
a korinthusiakhoz küldött levelében.

Valóban. A karácsonnyal kapott
legnagyobb kincsünk, éltetõ forrá-
sunk a szeretet. Éljünk hát vele!

Találjunk rá a templomok csend-
jében, a szülõföld, a nemzetünk, a
gyermekeink iránt érzett felelõsség-
ben, a meghitt családi és baráti
együttlétekben, a ragaszkodásban,
az önzetlen jóakaratban és ember-
társainkban.

Mert igaza van Pál apostolnak:
csak akkor lehetünk önmagunk, ha
tiszta szívbõl szeretünk.

Képviselõtársaim és a magam
nevében kívánok Tapolca Minden
Polgárának szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és reményteli új esztendõt.

Császár László
polgármester

Ács János posztumusz kitüntetése

Az elismerõ címet Ács János özvegye, Gabriella asszony vette át
Lasztovicza Jenõtõl, a megyei közgyûlés elnökétõl

Emberi szem eddig még nem látta

A tó nagyságát a jobb oldalon ülõ barlangkutató alakja is érzékelteti

Gyönyörû karácsonyi ajándékot kapott
a város a Szilaj Rezsõ vezette Tapolcai
Plecotus Barlangkutató Csoporttól.

Kitartó és áldozatos tevékenységük
nagyszerû eredménye, hogy a város alatt
felfedezték Magyarország legnagyobb bar-
langi tavait. Az ember eddig nem járta víz

alatti világ még sok csodát rejt magában,
de már a róla készült elsõ fotók arról gyõz-
hetnek meg mindenkit, hogy Tapolca bar-
langkutatásának történetében egy új, arany-
betûkkel írt fejezet kezdõdött el.

/Írásunk a 4. oldalon Új feltárások a ta-
polcai Berger Károly-barlangban címmel./

Húsz éve alakult meg a Veszprém Megyei
Önkormányzat. Az évforduló méltó ke-
retet adott a kitüntetések átadásának de-
cember 15-én a Megyeházán.

Ezen alkalommal Ács Jánosnak, Tapolca
polgármesterének posztumusz Veszprém
Megye Tiszteletbeli Polgára címet adomá-
nyozott a közgyûlés.

„Élete és munkája középpontjába mindig
az embereket, az emberi értékeket helyez-
te. Elsõdlegesen azt tartotta szem elõtt, hogy
mi a legkedvezõbb a helybeli embernek, a
megye lakóinak, a városba látogató vendé-
geknek - szólt a róla készült laudáció.

/Írásunk a 3. oldalon Egy gazdag életút
elismerése címmel./

Fotó: Sulyok Ferenc

Fotó: N. Horváth

Fotó: Horváth Sándor



Császár László polgármesterrel a várost
érintõ, a város polgárait érdeklõ témákról
beszélgettünk, köztük a 2010-es költség-
vetés háromnegyed éves teljesítésérõl, a
helyi adókról, a bérleti díjak megállapítá-
sáról.

- Polgármester Úr! Miként teljesítette a
város a költségvetésben meghatározott há-
romnegyed éves tervét?

- Az államháztartási törvény szerint az
önkormányzatnak évközi költségvetési beszá-
molókat kell készítenie. A jogszabály figye-
lembevételével készült el a költségvetés
háromnegyed éves végrehajtásáról szóló be-
számoló is. Összességében elmondható, hogy
a gazdálkodás során a város és intézményei
mûködõképességét megõriztük, fizetõképes-
ségünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított
volt. Takarékos gazdálkodás mellett a köte-
lezõ és az önként vállalt feladatainkat el
tudtuk látni. Tehát úgy néz ki, hogy a 2010-es
évben is mûködési hitel felvétele nélkül
tudjuk teljesíteni a terveinket. A költségvetési
rendeletünk módosítása a november 30-ai
állapotot tükrözi. Ebben a többletbevételein-
ket, a kapott támogatásokat a korábban beállí-
tott mûködési hitel csökkentésére fordítottuk,
így gyakorlatilag a 60 millió forintos mûkö-
dési hiteltervvel igyekszünk zárni az évet.
Most már így, december közepén megálla-
pítható, hogy ezt az összeget sem kell fel-
használnunk, és úgy, mint a korábbi években,
a szoros és feszes gazdálkodás mellett azokat
a tervezett beruházásainkat, elképzeléseinket,
amelyek a költségvetési rendeletünkben meg-
jelentek, nagyrészt megvalósítottuk. Elkez-
dõdtek a nagy beruházásaink. Igaz, hogy
azoknak a kifizetései még ebben az évben
nem jelentkeznek, de a megfogalmazott cé-
lokat sikerült teljesíteni, és az önkormányzat
mûködõképessége gyakorlatilag egész évben
zökkenõmentes volt.

- A 2011-es év elsõ hónapjaiban mibõl fog
gazdálkodni az önkormányzat? Érkeznek-e
állami pénzek ebben az idõszakban?

- Január 1-jétõl a költségvetési rendeletünk
elfogadásáig van egy úgynevezett átmeneti
idõszak, erre az idõszakra az önkormányzat-
nak van egy átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelete, ami azt jelenti, hogy az elõzõ év
1/12 részének megfelelõ kiadásokat teljesít-
het. Az intézményrendszerünknek mûködnie
kell, a folyó kiadásainkat, a mûködési költ-
ségeinket, a béreket, a járulékokat és azokat a
dologi kiadásokat, amelyek a közüzemi szám-
lákhoz tartoznak finanszírozni kell.

- A decemberi képviselõ-testületi ülés a kö-
vetkezõ év fizetendõ díjtételeirõl, azaz a szenny-
víz, a lakások, illetve a nem lakás célját szol-
gáló helyiségek bérleti díjáról is szólt.

- A szennyvíznél - a korábbi évek gyakor-
latának megfelelõen - a kéttényezõs díjat vá-
lasztottuk. Ez azt jelenti, hogy van egy alap-
díj, amely nem változott. Ez 400 Ft háztartá-
sonként. Az elfogyasztott víz mennyisége
után pedig a 290 Ft-ról 299 Ft+ÁFÁ-ra vál-
tozik a díjtétel, azaz az emelkedés 3,1%-os,
az infláció mértéke alatti. Döntött a Testület
még a lakás céljára szolgáló helyiségek és a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjairól is. A lakás célját szolgáló helyiségek
bérleti díjához már két éve nem nyúltunk

hozzá, mert a jelenlegi gazdasági helyzetben
eléggé nagy adósságok halmozódtak fel né-
hány bérlõnél is. Ezért úgy gondoltuk, hogy
ezt most nem célszerû emelni. A nem lakás
célját szolgáló helyiségeknél - azaz az üz-
leteknél - már két éve, minden évben 20%-kal
csökkentettük a díjat, most ezt rendeletileg is
visszavittük 2009. január 1-jéig, azaz a két
évvel korábbi tételre. A helyi adókkal kapcso-
latban tájékoztató hangzott el az ülésen, ennek
értelmében a következõ évben semmilyen
helyi adót nem kíván az önkormányzat emel-
ni, 2011-ben is a jelenleg meglévõ mértéken
fogjuk a helyi adókat kivetni. A temetõkrõl és
a temetkezésrõl szóló rendeletünket is felül-
vizsgáltuk. Az elmúlt években az urnasírhe-
lyek száma megnövekedett, de a díjtételek
2006 óta változatlanok voltak. Ugyanakkor az
urnasírhelyek és az urnafülkék kialakításának
összege meghaladta a kiszabott díjat, ezért azt
hozzá kell igazítani. Így az urnasírhelyek
negyvenezer forintról ötvenezer forintra
emelkednek, az urnafülkék pedig nyolcezer
forintról tízezerre.

- Milyen oktatással kapcsolatos feladatokat
adott át a város a megyének?

- A jogszabály szerint, választási ciklusok
kezdetekor, hat hónapon belül nyilatkoznia
kell az önkormányzatnak, hogy az önkor-
mányzati törvény szerint a megyei önkor-
mányzat által kötelezõen ellátandó feladatok-
ból mit vállal magára, illetve mit ad át a me-
gyei önkormányzatnak. Erre az önkormány-
zatunk azt nyilatkozta, hogy a Széchenyi
István Szakközép Iskola kivételével a gim-
náziumot, a Szász Márton-iskolát, a Nevelési
Tanácsadót és a Járdányi Pál Zeneiskolát átad-
juk a megyei önkormányzatnak fenntartásba.
Nyilván errõl majd a tavasz folyamán a
megye is nyilatkozni fog, hogy milyen for-
mában veszi át ezeket, és majd akkor, a két fél
egyeztetése alapján alakul ki a végleges
állapot. Az elõzetes tárgyalások alapján esély
van arra, hogy a Nevelési Tanácsadót a helyi
önkormányzat a saját fenntartásában tartsa, de
egyelõre így nyilatkoztunk.

- Van arra esély, hogy a többi intézmény
fenntartása is visszakerüljön Tapolcához?

- Azt tudni kell, hogy 2010-ben az átadás-
sal 160 millió forintot takarított meg az önkor-
mányzatunk, ebbõl 10%-ot, 16,2 millió forin-
tot fizettünk vissza a megyének. De még így
is jóval több pénz maradt az önkormányzat-
nál, amit hasonló célra, vagy ezeknek az in-
tézményeknek a felújítására, karbantartására
fordítottuk, hiszen maga az épületállomány 
és annak a felújítási kötelezettsége továbbra is
a miénk, csak a mûködési költség a megyéé.
A testületi ülésen is elhangzott, hogy a me-
gyében Tapolca volt az utolsó, amely megyei
fenntartásba adta az intézményeit, azaz,
ameddig mûködtetni tudtuk, azt saját ha-
táskörben megoldottuk. Az elmúlt négy év
idõszaka is bebizonyította, hogy az átadás jó
döntés volt, mert az önkormányzatunk így
egy kis „levegõhöz jutott”, és a megmaradt
pénzbõl sokat visszafordítottunk ebbe az
intézményi körbe fejlesztés és egyéb címen.
Az átadott intézményekkel napi kapcsolatban
vagyunk, igyekszünk segíteni õket.

- A Szász Márton-iskolának megvalósulhat
az az álma, hogy az intézményi széttagoltsága
megszûnik?

- A ciklusprogramunk egyik kiemelt pont-
jaként szerepel, hogy a Szász Márton-iskola a
három helyrõl egy helyre költözhessen. Ehhez
nagyon sok pénz kell, de reméljük, hogy lesz
rá olyan pályázati lehetõség, forrás, amit

kiegészítve az önkormányzat meg tudja va-
lósítani az elképzeléseket, ugyanis ez a
beruházás közel 100 milliós nagyságrendû
lenne. 2011-ben a megvalósítás tervei is
elkészülnek, a koncepció is megfogalmazó-
dik, és ha adódik lehetõség, ha sikerül rá pá-
lyázati forrást szerezni, akkor bármikor lépni
tudunk ez ügyben.

- Szeptemberben Tapolcán járt dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter és egy lakossági
fórumot is tartott a Dobó-lakótelepen. Ott
arról is szó esett, hogy a még honvédségi tulaj-
donban lévõ ingatlanok - Nõtlentiszti Szálló,
HEMO - miként lennének hasznosíthatók. Az
akkori elképzelések között nyugdíjas katona-
otthon és egy katonai szakközépiskola is
szerepelt, illetve arról is szó esett, hogy ezek a
város tulajdonába kerülnének. Hol tart ma
ennek az ügye?

- Az önkormányzat jelezte az igényét a már
említett ingatlanokra, illetve azokra a
földterületekre, amelyek még a honvédség
birtokában vannak a miniszter úr felé. Meg is
jött rá a válasz. A földterületekkel kapcsolat-
ban arról tájékoztattak bennünket, hogy azok-
ra szükségük van a különbözõ kiszolgáló lé-
tesítményeknél, a lõtereknél, ezek általában
utak és egyéb kisebb sávok, amit mások hasz-
nálnak, mint például az erdészet, vagy a bá-
nyászat, vagy már bérbe adta a honvédség. A
Nõtlentiszti Szállóval és a HEMO-val kapcso-
latban pedig azt közölték velünk, hogy pályá-
zat útján szeretnék értékesíteni, pénzt szeret-
nének belõle. Mi soron kívül is megvehet-
nénk, de az ára továbbra is az, amit meghir-
dettek. Ebben nem jutottunk elõbbre, illetve
felajánlották azt a lehetõséget, hogy esetleg
egy közös hasznosítási módot találjunk rájuk,
de ilyen jellegû tárgyalások még nem folytak.

- 2011-ben is segíti az önkormányzat a jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtás kiépítését?

- Igen. A jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás két éve mûködik Tapolcán. A beveze-
tésekor még kötelezõen ellátandó feladat volt,
de 2010. január 1-jétõl ez kikerült a települési
önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatai
közül, azaz a központi költségvetés nem biz-
tosít normatívát erre a szociális szolgáltatásra,
pályázni kell rá, de a ráfordított összegnek
csak kevesebb mint a felét kapjuk meg pá-
lyázati forrásból, a többit az önkormányzat
fizeti. Mivel fontosnak tartjuk ennek a rend-
szernek a fenntartását és az igénybevevõk
száma is több mint száz fõ, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy 2011-ben is vállaljuk ennek a biz-
tosítását. A jelenlegi információink szerint a
költségvetésbõl 2.900.000 Ft-tal kell kiegészí-
tenünk az állami támogatást, hogy a rendszer
mûködni tudjon. A következõ évben megvizs-
gáljuk annak a lehetõségét, hogy a jövedelmi
viszonyoktól függõen, esetleg némi térítési
díjat ezért a szolgáltatásért az igénybevevõk-
tõl be tudunk-e szedni, hogy az így befolyt
összegbõl még több idõskorút be tudjunk kap-
csolni ebbe a szükséges és jól mûködõ jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtásba.

- December 16-án rendkívüli testületi
ülésen fogják tárgyalni a települési szilárd
hulladékbegyûjtés és elszállítás 2011. évi díjá-
nak megállapítását. Mit lehet errõl elõzetes-
ben tudni?

- Elkészült a királyszentistváni beruházás,
de mivel a próbaüzemelés nem történt meg,
ezért a 2011-es év is átmeneti év lesz, így a díj
bevezetése is fokozatos lesz. Az átmeneti év
elszámolása miatt várhatóan 27.637 Ft lesz az
egy háztartásra jutó 120 literes edények éves
ürítési díja 2011-ben.    N. Horváth Erzsébet
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-15 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a Város-
üzemeltetési és Mûszaki Iroda Építéshatósági
Csoportja ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 13-16-
ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig;
Csütörtök: 13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda (Hatósági Csoport,
Gyámhivatal) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: 8-
12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-17-
ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda ügyfélfo-
gadási rendje (az Építéshatósági Csoport
kivételével): Hétfõ: 13-16-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: nincs
ügyfélfogadás; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyféltájékoztató hétfõn és kedden 8-16-ig,
szerdán és csütörtökön 8-17-ig és pénteken 8-12-
ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 12-17.30; Kedd: 8-16; Szerda: 8-16;
Csütörtök: 8-13; Péntek: 8-11.30. Fax: 321-721,
Tel.: 511-150, 510-443, 510-444, 511-162
Fõépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfõn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati fõtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda   510-126
Benczik Zsolt irodavezetõ
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezetõ     
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Szabóné
Szakács Judit irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Pápainé dr. Németh Mária 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
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl   csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
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

Nem növekszik a helyi adók
mértéke a következõ évben



- Húsz évvel ezelõtt a megyék életében új
idõszámítás kezdõdött, amelyet az önkor-
mányzatiság, mint új fogalom jelenített meg
- mondta beszédében Kovács Norbert alelnök
a Megyeháza Szent István-termében megtar-
tott ünnepi közgyûlésen.

- A megválasztott Veszprém Megyei Köz-
gyûlés elsõ döntései között nyilvánította ki,
hogy minden év december 15-ét ünnepnapnak
tekinti, amely alkalmat ad arra, hogy a min-
denkori vezetés áttekintse az önkormányzatiság
legfontosabb eredményeit, a napi gondokat,
hangot adjon célkitûzéseinek és elismerje azon
személyek munkáját, akik különösen sokat tet-
tek Veszprém megye hírnevének öregbítéséért 
- hangsúlyozta az alelnök.

Elõször ebben az évben került sor Veszp-
rém Megye Tiszteletbeli Polgára cím odaíté-
lésére. A kitüntetõ elismerést Lasztovicza
Jenõ, a közgyûlés elnöke adta át dr. Mádl
Ferenc korábbi köztársasági elnöknek és
posztumusz kapta meg dr. Horváth Balázs
belügyminiszter és Ács János, Tapolca koráb-
bi polgármestere.

Ács János elévülhetetlen érdemeirõl a
laudáció szólt: „Polgármesterségének 10 éve
alatt soha nem látott fejlõdésen ment keresz-
tül Tapolca. Neki köszönhetõ a 2004-ben ka-
pott Hild János Díj. Vezetése alatt a város
csaknem valamennyi utcája új burkolatot ka-
pott, elkészült a szennyvíz- és csapadékel-
vezetés, körforgalmak, valamint elkerülõ út
épült. Megújultak a járdák, terek és méltó kül-
sõt kapott a Malomtó, a városban négycsilla-
gos szálloda létesült, megújult a Városi Mozi
és önkormányzati beruházással Tapolca -
hosszú idõ után saját mûvelõdési központhoz
jutott. Felépült a Városi Rendezvénycsarnok.
Építési telkek kialakításával próbálta helyben
tartani a fiatalokat.”

Ács János megyei közéleti szerepét méltat-
va, a laudáció kitért arra is, hogy a megye
fejlõdését, értékeinek gyarapítását tekintette
fõ feladatának.

Agazdag életút elismeréseként kapott posz-
tumusz díjat Ács János özvegye, Gabriella asz-
szony vette át Lasztovicza Jenõtõl, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnökétõl.           NHE

A Tapolcai Önkéntes Köztestületi Tûzol-
tóság  december 7-én számolt be gazdálko-
dásáról, a 2010-es év munkájáról és meg-
választotta tisztségviselõit. 

- Törvény írja elõ a köztestületi tûzoltósá-
gok számára, hogy vezetõ tisztségviselõit, el-
nökségi tagjait és számvizsgáló bizottságát az
önkormányzati választások után megválassza
- ezt Császár László polgármester, a köztes-
tületi tûzoltóság elnöke mondta a szervezet
közgyûlésén. A testület döntését a közgyûlés
egyhangúlag támogatta, eszerint Császár László,
Tapolca város polgármestere lett a helyi tûz-
oltóság elnöke.

A szervezet alelnöke továbbra is Sárközi
János maradt. Elnökségi tagságot kapott Bolla

Albert Raposka, Hárshegyi József Monostor-
apáti és Bedõ Lajos Zalahaláp polgármestere.
Aszámvizsgáló bizottságba Starcsevics Lajost,
Mészáros Lászlót és Tóth Józsefet delegálták.

A közgyûlésen Sárközi János elnökhelyet-
tes számolt be a tapolcai tûzoltók ez évi mun-
kájáról. Elmondta: jelenleg 10 fõállású és 20
aktív önkéntessel dolgoznak. Két fõ bevételi
forrásuk van: egyrészrõl az állandó és a lakos-
ságarányos állami támogatás, másrészrõl az
önkormányzat anyagi hozzájárulása. Ez utób-
bit is lakosságarányosan 150 forint/fõ/évben
határozta meg az önkormányzat. - A helyi
tûzoltóság felszerelése korszerû, tûzvédelmi
munkája pedig a megelõzõ évekhez hasonlóan
hatékony - hangsúlyozta Sárközi János.    TL
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A szervezet elsõszámú feladata, hogy mun-
kájával hozzájáruljon ahhoz, hogy kataszt-
rófák, vagy katasztrófa közeli helyzetek ese-
tén szervezetten történjen a polgári lakosság
és az anyagi értékek védelme térségünkben.

A Bizottság december 2-ai ülésén értelem-
szerûen a téli felkészülésrõl, a megelõzés ér-
dekében hozott lépésekrõl számoltak be az
érintett intézmények, vállalatok képviselõi.

Császár László, a Helyi Védelmi Bizottság
elnöke megállapította, hogy jól szervezett
kistérségünkben a polgárvédelem, képes elébe
menni a problémáknak. 

Horváth András polgárvédelmi alezredes
beszámolt a megelõzõ év tapasztalatairól, majd
kifejtette, hogy a helyi polgárvédelmi szer-

vezeteknek ma „kevés, de megfizetett orosz-
lánra van szükségük és nem sok nyúlra” - cél-
zott az elismerés és a finanszírozás kialaku-
lóban lévõ új módjaira, a katasztrófavédelem
jövõbeli megújulására.

A bizottsági ülésen részt vett Váradi Károly,
a Megyei Védelmi Bizottság titkára, aki az
iszapkatasztrófáról fogalmazta meg észrevé-
teleit, kiemelve és dicsérve a helyi katasztró-
favédelem és a tûzoltóság minõségi szerep-
vállalását.

Hasonlóan pozitív véleményt mondott a
tapolcai helytállásról dr. Laurer János tûzoltó
alezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója, a Veszprém
Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke is.        TL

Ülésezett
a Helyi Védelmi Bizottság

„A nehéz küzdelemben társakra találsz, és
ha van melletted néhány igaz jó barát, akkor
együtt kiáltjuk majd, hogy nem adom fel” -
énekelte a közönség az elõadókkal együtt 
a nyitódal refrénjét azon a fesztiválon, ame-
lyet december 3-án a Fogyatékkal Élõk Nem-
zetközi Világnapján a Tamási Áron Mûve-
lõdési Központban tartottak.

A már második alkalommal megrendezett
megyei kulturális fesztiválon Császár László
polgármester köszöntötte a jelenlévõket. - A
fogyatékosság terhét az erõsebbnek kell hor-
doznia, hogy a gyengébbnek az övéhez ha-
sonló esélyei legyenek. Egyetlen és közös
világ van mindannyiunk számára, melyben

azonos lehetõséget kell biztosítani a fogya-
tékkal élõ embertársainknak, hogy bemutas-
sák - tanulva tõlük - mire képes egy mozdu-
lat, egy gesztus, amivel minden kifejezhetõ és
elmondható - mondta a polgármester.

A megyében lévõ fogyatékosoknak fenn-
tartott otthonok, rehabilitációs intézetek la-
kói, nappali intézmények mûvészeti csoport-
jainak tagjai változatos mûsorokkal lepték
meg a szép számú közönséget. A felkészítõ
tanárok közremûködésével régi magyar slá-
gerek csendültek fel, Zelk Zoltán versét jel-
beszéd kíséretében adták elõ, de megeleve-
nedett Örkény Holdrakéta címû egypercese
is.  Kovács Edina

Egy nap, ami róluk szól

Egy gazdag életút
elismerése

Térségünkben jól mûködik a polgárvédelem - mondta Császár László

Tisztségviselõket választott
a tûzoltóság

Közmeghallgatást, lakossági fórumot tar-
tott a város Képviselõ-testülete Tapolcán és
a diszeli városrészben november 26-án. Töb-
ben a kerékpárút ellen, mások egy városi köz-
fürdõ létrehozásáért emelték fel szavukat. 

A zsúfolásig megtelt elõadóteremben
elsõként a nemrégiben elkezdõdött városre-
habilitációs programról, annak részleteirõl
tartott projektoros vetítéssel színesített elõ-
adást Parapatics Tamás önkormányzati fõta-
nácsadó. A lakossági hozzászólások közül a

nemrégiben létrehozott kerékpárutat kritizá-
lók hangja volt a legerõsebb. A belterületi
kerékpárutat több felszólaló funkcionálisan
és közlekedéstechnikai megoldásait tekintve
is elhibázott beruházásnak tartotta. Elhang-
zott: népszavazási kezdeményezés indul Ta-
polcán a belterületi kerékpárút felszámolása
érdekében. A város polgármestere, Császár
László válaszában a kerékpárút védelmére
kelt. Véleménye szerint nem a bicikliseknek
van baja a kerékpársávval, hanem leginkább

az autósoknak szokatlan az új közlekedési
szituáció. Ám megígérte, hogy a tavasszal visz-
szatérnek a kérdésre, és megvizsgálják, hogy
vajon miképpen váltotta be a reményeket a
bicikliút, azaz mennyien használják azt.

Többen ellenérzéseiket fogalmazták meg a
városi fürdõ végleges bezárásával kapcsolat-
ban. A kritikusok szerint nem lett volna
szabad bérbe adni, majd véglegesen bezárni a
medencéket. Császár László válaszában azt
hangsúlyozta, hogy a strandot eredeti helyén

drága és gazdaságtalan lenne üzembe helyez-
ni, ám a volt laktanyák területén - ameny-
nyiben a próbafúrások igazolják az elõzetes
várakozásokat - reményei szerint, megépül-
het majd egy új fürdõkomplexum.

A Diszel-városrészben tartott közmeghall-
gatás már kevésbé volt zajos, ott „különösebb
viták és kritikus felszólalások nélkül ért véget
a közmeghallgatás” - mondta el lapunknak
Bakos György, a városrész önkormányzati kép-
viselõje.  Töreky László

Városi strandra vágynak
a tapolcaiak

Fotó: Töreky

A város polgárai elsõsorban a kerékpárútról és a strandról kérdeztek

Fotó: Töreky



Atapolcai BergerKároly-barlangot 2002-ben
egyesületünk, a Tapolcai Plecotus Barlang-
kutató Csoport egy szállodaépítkezés elõ-
munkálatai során tárta fel. Az idei év hús-
vétjáig a hossza 900 méter fölé növekedett,
de ekkor még jelentõsebb járatok tárultak
fel elõttünk. Sikerült bejutnunk a barlang-
rendszer eddig ismeretlen alsó szintjére. A
felfedezéseink koronáját két hatalmas tó
megtalálása jelentette.

Még február folyamán megbontottuk a bar-
lang bejárati termének omladékát egy isme-
retlenbe nyúló ponton. Az omladék áttörésé-
vel egy kuszodába, majd egy szûk hasadék
vésése után az alsóbb járatokba jutottunk. Hús-
vét napján találtuk meg az elsõ méretes ter-
met, amely ezért a Húsvét-terem nevet kapta.
Egyik végében kristályokkal bélelt tó vize
pompázott.

A következõ jelesebb eredményre szep-
temberig kellett várni, amikor egy túra során
kutatótársunk, Horváth Sándor felfedezte, hogy
az egyik kuszoda mennyezete valójában csak
egy kalcitos kéreg. Ezt áttörve az utolsó ko-
molyabb akadály egy homokkal kitöltött szûk
járat volt, ennek átásása után már „csak” be-
járni kell a véget nem érõ barlangot. Jelenleg
már a tapasztaltabb és edzettebb kutatóknak

is több mint egy óra a végpontok elérése.
November 26-án a már megismert járatok

térképezését végeztük, majd pihenésképpen
elindultunk egy korábban talált, de még fel-
derítetlen nyílás bejárására. 100 métert halad-
tunk elõre egy képzõdményekben gazdag, de
sáros falú hasadékban, ami egy idõ után biz-
tatóan tágulni kezdett.

Az igazi meglepetés csak ezután követke-
zett: egy hatalmas, zöldes árnyalatú tavat pil-
lantottunk meg. Amikor a víz túloldalán egy
párkányra felmásztunk, alig akartuk elhinni,
hogy mindössze 10 méternyire az elõzõhöz
hasonló, újabb barlangi tó felületén csillog
lámpáink fénye.

Késõbbi méréseink szerint az elsõ tó átmé-
rõje 23 méter, a másodiké pedig több, mint 25
méter. Mélységük egyelõre ismeretlen, de az
5 métert biztosan meghaladja. Ezek Magyar-
ország legnagyobb barlangi tavai a vízfelület
nagyságát számolva. Helyileg a Munkácsy és
a Véndek utca keresztezõdése alatt terülnek
el.

Itt említsük meg a szerencsés felfedezõk
nevét: Horváth Sándor, Mészárosné Hardi
Ágnes, Piri Attila és Szilaj Rezsõ csoport-
vezetõ.

A feltárt részek egy középsõ szintet kép-

viselnek a vízzel telt tavasbarlangi és a száraz
kórház-barlangi járatok között, hasonlóan a
Tavasbarlang turistarészéhez. A nagyrészt
szûk, sokszor hasadékjellegû járatok között jó
néhány tágas terem is található. A Nagy-tavak
megközelítõleg kör alakú termekben helyez-
kednek el, keletkezésük oka ismeretlen. Talán
valamiféle forrástermek voltak. 

A barlangban nagymennyiségû kristály
található, fõként gömbös formákból álló

borsókõalakzatok. De vannak kalcitok, arago-
nittûk, cseppkövek, és még sok más ásvány.
Néhány különlegesség is akad, pl. a korábban
csak a Dél-Dunántúl két barlangjából ismert
állócseppkõszerû borsókõoszlopok, szak-
nyelven logomitok.

A járatok egyelõre megállíthatatlanul, de
nem túl tágan folytatódnak, a barlang hossza
már 2,5 kilométer körül van.

Szilaj Rezsõ - Horváth Sándor
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Advent elsõ vasárnapjának estéjén kigyul-
ladtak a város ünnepi fényei, megnyílt a
szabadtéri Betlehem robusztus fakapuja és
elkezdõdött az év talán legvarázslatosabb
idõszaka.

A karácsony, Jézus születésnapja elsõsor-
ban keresztény ünnep. Tapolcán felekezettõl
függetlenül igyekezett minden keresztény
gyülekezeti vezetõ a megszokottól eltérõ szép
kulturális mûsorral megörvendeztetni a híve-

ket. A tapolcai protestáns templomban no-
vember 28-án, advent elsõ vasárnapjának dél-
utánján, a református gyülekezet meghí-
vására Dinnyés József daltulajdonos, elõadó-
mûvész volt a vendég. Zömmel bibliai témá-
jú, egy szál gitárral elõadott dalai a szeretet
jegyében születtek. Alig egy órával késõbb,
hideg havasesõben, a tó közepén felkapcsol-
ták az adventi koszorúba öltözött szökõkút
fényeit, majd a zeneiskola Rézangyalok fúvós
együttese zenéje csendült fel. 

Császár László polgármester adventkö-

szöntõ, a szeretetrõl, a békességrõl szóló
mondatait követõen a történelmi egyházak
képviselõi - Szabó Emõke református lelkész,
Csere Sándor kanonok és Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész beszélt a Jézus-várás
ünnepi pillanatairól.

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének tanulói verses,
ünnepi összeállítással kedveskedtek a jelen-
lévõknek.

Egy héttel késõbb, advent második vasár-
napján az evangélikus gyülekezet szervezésé-
ben lépett fel a Protestáns Énekkar. Mûsoruk-
ban a vallásos zeneirodalom legszebb darab-
jai csendültek fel. December 12-én karácso-
nyi vásár nyílt a Fõ téren. Délután a Kazinczy-
iskola tanulói lucáztak, sötétedés után pedig a
Rézangyalok fúvós együttes adventi összeál-
lítása kínált szép zenei élményt. Advent ne-
gyedik vasárnapjára, kézmûves játszóházzal, for-
raltbor fõzõversennyel és több, ünnepváró kul-
turális programmal készültek a szervezõk. TL

Karácsonyt vár a város

Új feltárások a tapolcai Berger Károly-barlangban
(A legnagyobb hazai barlangi tavak felfedezése)

Csere Sándor kanonok a Jézusvárás misztériumáról szólt

Fotó: László Zsolt

A felfedezések koronája a két hatalmas tó

Fotó: Horváth Sándor

Ugye, gyönyörû?

Fotó: Horváth Sándor



2010. október 4-e fekete betûkkel íródott
be hazánk történelmébe. Az Ajkai Tim-
földgyár iszaptározója gátjának átsza-
kadása még soha nem látott és megtapasz-
talt katasztrófát okozott Kolontáron, Deve-
cserben és Somlóvásárhelyen. A hömpöly-
gõ vörösiszap emberéleteket követelt, el-
pusztított mindent, ami útjába került.

A mély fájdalommal járó tragédiáról az el-
sõ híradásokat a tapolca-diszeli városrészben
élõ ifj. Bakos György tûzoltó õrnagy, a Veszp-
rém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Megelõzési Osztályának vezetõje, sajtó-
szóvivõként közölte a világgal. A „tûzvonal-
ban” született feladatokról, a tapasztalatairól
Õt kérdeztük.

- Tragikus és emlékezetes számomra az az
októberi nap - mondja nehéz szívvel, több
mint két hónappal a szörnyû események után
is riportalanyom. - Fél egykor érkezett hoz-
zánk a jelzés, hogy gátszakadás történt.
Elõször nem is igen értettük, hogy mi is
történt valójában, de az akkori beosztott
ügyeletes igazgató kiadta a parancsot: aki él
és mozog, azonnal vonuljon a helyszínre.
Mivel az elsõ hívások Kolontárról érkeztek,
Devecserbõl akartuk megközelíteni a telepü-
lést. De erre már nem kerülhetett sor. Iszonyú
volt, amit láttunk és megtapasztaltunk: mé-
teres rönköket sodort a vörösiszap, az üze-
manyagkút keresztbe úszott benne. Ajka felõl
tudtunk csak eljutni Kolontárra, ahol már
folytak a mentési munkálatok. A tûzoltók, a
helyi erõk, a település polgárai, a katasztró-
favédelem beavatkozó állománya már szinte
egy emberként harcolt az árral.

- Az ország, a világ a médiumokon ke-
resztül szinte lélegzet visszafojtva figyelte azt
a hõsies küzdelmet, amelyrõl mint sajtószó-
vivõ elõször Ön adott tájékoztatást.

- A katasztrófavédelemnek természetesen
van kommunikációs terve a különbözõ hely-
zetekre, de mivel ez olyan gyorsan és feltar-
tóztathatatlanul történt, ezért - az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság utasítása
szerint, - mint helyszínen tartózkodót bíztak
meg, hogy lássam el a sajtószóvivõi felada-
tokat, tájékoztassam a kialakult helyzetrõl
azokat a médiumokat, amelyek engem meg-
keresnek. Elõször a hazai sajtó érdeklõdött a
tragikus események iránt, majd Európa, sõt
mondhatnám azt is, hogy az egész világ sajtó-
sai megjelentek a helyszíneken.

- Hány napig látta el a sajtószóvivõ fela-

datát?
- Három napig, csütörtökön érkezett meg a

váltás.
- Elég volt a nap 24 órája a feladatok

elvégzéséhez?
- Valójában nem. Abban a három napban -

állíthatom, hogy - a mentésben résztvevõk,
köztük jómagam is, talán ha egy-két fél órát
pihenhettünk. De ez így volt természetes. Mint
hivatásos tiszt, arra esküdtem fel, hogy szívvel
és lélekkel, minden erõmmel és igyekezetem-
mel végezzem a rám bízott feladatokat. A
védelemre, az értékmentésre esküdtem fel.

- Hogyan érintette Önt mindaz, amit ott
tapasztalt?

- Szavakkal nem is lehet leírni, amit ott lát-
tunk, megéltünk. Ilyen típusú katasztrófa még
soha sehol nem volt a világban, mintha egy
katasztrófafilm helyszínén jártunk volna, mint-
ha egy pusztuló háborús övezet, egy harctér lett
volna a három település és a környéke.

- A civil ember eldöntheti, hogy - ha teheti
- elmenekül-e az ilyen területrõl, vagy ott
marad és segítséget nyújt. Önöknek viszont,
mint ahogy mondta is, esküdt kötelessége a
védelem. Nem félti a családja?

- De nagyon is, ezt többször el is mondják.
De én nagyon megszerettem ezt a hivatást, a
bajba jutott emberekért érzett felelõsség, a
katasztrófavédelem olyan csapatot, olyan kö-
zösséget kovácsolt össze nálunk, amely pél-
daértékû lehet mások számára is.

- Honnan, milyen civil pályáról érkezett a ka-
tasztrófavédelemhez, miként lett sajtószóvivõ?

- Az eredeti, „békés”, civil végzettségemet, a
gazdasági agrármérnöki diplomámat Keszt-
helyen, az Agrártudományi Egyetemen sze-
reztem meg. Miután tudomásomra jutott, hogy

a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság munkatársakat keres, benyújtottam a
pályázatomat a kiírt állásra. A sikeres pályáza-
tot követõen a Megelõzési Osztályra kerültem.
Az akkori osztályvezetõm „látott” bennem fan-
táziát, és a sajtóval kapcsolatos feladatokat is
rám bízta. Ma már a Megelõzési Osztály veze-
tõje vagyok, de a „csatolt” sajtóreferensi, szó-
vivõi feladatom a mai napig megmaradt. Igyek-
szem ezt a megbízatásomat is teljes odaadással
ellátni, tudva azt, hogy a sajtó munkatársainak
pontos, gyors, reális és kellõ objektivitással ren-
delkezõ tájékoztatásra van szükségük ahhoz, hogy
a lakosságot megfelelõ mértékben informálni
tudják.

- Ön október elsõ napjaiban jelesre vizs-
gázott ennek a feladatnak az ellátásában. A
nyugodt, objektív és ugyanakkor együttérzõ
bejelentkezései sok segíteni akaró embert in-
dított útra nemcsak az ország határain belül,
de azon kívül is.

- Köszönöm az elismerõ szavakat, de csak a
kötelességemet teljesítettem. Sajnos, a pusztí-
tás nemcsak a tájon, a településeken okozott
hatalmas sebet, de az emberek lelkében is.
Szívszorító volt látni és megélni, hogy az ott
élõk és az õket mentõk szinte derékig áznak 
a szörnyû, mérgezõ iszapban. Hogy miként
tárja szét kétségbeesetten és magatehetetlenül 
a kezét az az ember a portája, a lakása közepén,
akinek visszahozhatatlanul mindenét elvitte az
áradat. Ezeket a képeket soha nem lehet elfe-
lejteni. Mint ahogy azt sem, hogy miként je-
lentek meg a településen az önkéntes segítõk.
Még ma is a fülemben csengnek az egyik 
csapat vezetõjének a mondatai: - Itt vagyunk,
tízen vagyunk, húsz munkáskezet hoztunk. Ho-
vá menjünk segíteni? N. Horváth Erzsébet

- Személyi szabadság megsértése bûntet-
tének megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás helyi lakos ellen, aki 2010. novem-
ber hó 15-én 08,00 órakor a Batsányi
utcában lévõ társasház ajtaján a sértettet
nem engedte ki, karját megfogta, valamint
kiabált vele. 
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségé-
nek megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2010.
december hó 06-án 10,00 óra körüli idõben
a sértett lakóházába annak beleegyezésével
bement, majd bent a figyelmét elterelve ira-
tokat és készpénzt tulajdonított el onnan. 

A bûncselekménnyel okozott kár: 149,000. Ft.
- Csalás bûntettének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
aki 2010. szeptember hó 03-án a Mozi mel-
lett a sértettel szerzõdést kötött Bioptron
gyártmányú gyógylámpa megrendelésére.
A szerzõdést követõen a sértett a teljes
vételárat átadta az ügyintézõnek, aki az
összeg átvételérõl részére számlát állított
ki. A lámpát 30 napon belül kellett volna a
szerzõdés szerint leszállítani, azonban az
nem érkezett meg a sértett részére. A bûn-
cselekménnyel okozott kár: 319,800. Ft.

(Forrás: Rendõrség)
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KRÓNIKA

Házasságot
kötöttek:

Süle Zsolt és Svantner Szabina
Gratulálunk!

Évfordulók
1872. december 138 éve
„1872. évi deczember havában a Tapolcza mel-
letti Szent-Györgyhegyen egy munkás ásás al-
kalmával cserépedényben egynéhány száz darab
római pénzt talált. … E kincs a legnagyobb
valószínûséggel Gallien császár uralkodásának
utolsó éveiben elásatott.”
1965. december 45 éve
Tapolcán a közvilágítási hálózat hossza 24,3 km.
1946. december 14. 64 éve
A képviselõtestület elhatározza a Tavasbarlang-
nak a látogatók elõtti megnyitását és a belépõdí-
jat 1 Ft-ban, iskolás csoportoknak 50 fillérben
állapítja meg. A bevétel 20 százaléka a barlang
kezelõjét illeti meg.
1890. december 15. 120 éve
„Városunkban újonnan felállított vinczellérisko-
la deczember hó 15-én nyittatott meg.” - írja a
helyi lap. Élére Deák Tamás szõlészeti vándor-
tanítót nevezték ki.
2000. december 19. 10 éve
Felavatták Raffy Béla Gizella királyné-dombor-
mûvét, amelyet a Diákotthon falán helyeztek el.
1906. december 20. 104 éve
Ezen a napon gyulladtak ki a villanylámpák
elõször Tapolcán.
1890. december 21. 120 éve
Megjelent a „Tapolcza és Vidéke helyi és vidéki
érdekû társadalmi hetilap”. Célja, hogy „…vi-
dékünk intelligens lakossága… saját közlönye
révén beszéltessenek meg városunk és vidéke
érdekei”.
1895. december 22. 115 éve
Az elsõ vegyes polgári házasság Tapolcán, amely
Neugebauer Ferenc veszprémi lakos és Kohn
Sarolta között köttetett.
1896. december 25. 114 éve
„Hozzuk haza Batsányi hamvait!” címmel Lasz
Samu fõreáltanodai tanár nyílt levelet intéz
Tapolca város „hazafias közönségéhez”.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDÕRSÉGI HÍREK

A védelemre, az értékmentésre esküdtem fel

A Barackvirág-óvoda kicsinyeinek
Ovi Zsaru címmel bûnmegelõzési
program indult a közelmúltban.

Az elsõ foglalkozást Molnár András
fõhadnagy tartotta az ovisoknak. „Se-
gítõje” - a hamar kedvenccé lett -
Rendõr Robi bábfigura volt.

A gyerekek az egész tanévet átívelõ
program keretében a problémamegol-
dásokról, a közlekedései és a minden-
napi élet szabályairól, a biztonságról,
az ismeretlen személyekhez való vi-
szonyulásról is hallhatnak elõadásokat
a szakemberektõl.

Hogy mennyire idõszerû és szük-
séges volt ennek a sorozatnak az el-
indítása, azt - sajnos - a kisgyermekek
ellen elkövetett bûncselekmények szá-
mának növekedése és a közterületeken
bekövetkezõ balesetek is jelzik.  

NHE

A Lakóközösségek Egyesülete fórumot
szervezett tapolcai társasházi közös kép-
viselõk részére. Rendezvényükre meghív-
ták a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ve-
zetõjét is.

Az egyesületi fórumon megjelent képvi-
selõket Kárpáti Imre, a Lakóközösség Egye-
sület elnöke és Gebhardt Gyula, a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazga-
tója tájékoztatta több fontos, a társasházakat
közvetlenül érintõ kérdésrõl, várható jog-
szabályi változásról. Szóba kerültek a tár-
sasházi felújítások önkormányzati támoga-
tásának legfontosabb kérdései, az igénylés
módjai, a fûtésköltségek megosztásának jel-
lemzõ problémái és a távfûtés bekapcsolásá-
nak helyi szabályai is.             TL

Fórum a közös
képviselõknek

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon lehessünk benne.” Mára már szál-
lóigévé lett az otthont keresõ otthontalan,
székely író Tamási Áron gondolata. Min-
denkinek meg kell ismerni annyit a világ-
ból, amennyi lehetséges, hogy aztán vissza-
térhessen oda, ahol igazán otthon lehet. 

A Tamási Áron Mûvelõdési Központban
az intézmény névadójára, Tamási Áronra em-
lékeztek november 19-én az Erdélyt, Szé-
kelyföldet bemutató fotóalbumok, a Szé-
kelyföldi pillanatok 2011 címû falinaptár és
egy irodalmi elõadás segítségével.

A szerzõpáros - Váradi Péter Pál és Lõwey
Lilla - és Soós Andrea elõadómûvész közre-

mûködésével a hallgatók végigjárhatták a
bölcsõtõl a fejfáig Tamási Áron életének
minden fontosabb állomását. A szebbnél
szebb vetített fotók segítségével megeleve-
nedett az a székely táj, hol a „Szûzmáriás
királyfi” élt és járt. Tamási Áron halálában is
megtartotta identitását; kérésének megfele-
lõen arccal kelet felé helyezték végsõ nyug-
helyére.

Az irodalmi elõadást követõen a jelen-
lévõk megtekinthették a fotóalbumokat,
amelyek mellett - mint ahogy elhangzott az
ismertetõ végén - nem lehet elmenni, ame-
lyeket a szívünkben addig kell hazavinni,
amíg lehet.  Kovács Edina

Arccal kelet felé
Ovi Zsaru

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-

mét, hogy - a közelgõ ünnepek alkal-
mából - a pirotechnikai termékek bir-
toklására, illetve felhasználására vonat-
kozó részletes szabályokat a Tapolcai
Rendõrkapitányság honlapján tekinthe-
tik meg!           (www.tapolca.hu/police)



Az értelmi fogyatékkal élõk érdekvédel-
mében, életlehetõségeik javításában az
ÉFOÉSZ élen jár. Munkáját segíti a
Göllesz Viktor gyógypedagógus által 6 év-
vel ezelõtt alapított ösztöndíj is, amelyet
különbözõ - sport-tanulás-munka, önérvé-
nyesítõ-képzõmûvészet - kategóriában ítél-
nek oda minden évben a fogyatékkal élõ,
tehetséges fiatalok támogatására. Míg az
elõzõ években a Parlament adott otthont
az ösztöndíj ünnepélyes átadásának, addig
erre december 8-án Tapolcán, a Pelion-
szállóban került sor.

Az ország különbözõ pontjairól érkezett
fiatalokat és kísérõiket elsõként Lasztovicza
Jenõ, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy minden
elismerés azoké, akik olyan hivatást válasz-
tottak, amellyel a fogyatékkal élõket segítik,
mert ehhez óriási türelem, alázat, tisztelet és
nagyfokú szakmaszeretet kell.

Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke az egye-
sület élete csúcspontjának nevezte az ösz-
töndíj átadását, majd arról szólt, hogy nagyon
nehéz helyzetben volt a díjat odaítélõ kura-
tórium most is, mert hála Istennek, nagyon
sok tehetséges van a fogyatékkal élõk között.

Az ünnepi eseményen Veszprém Megye
Fogyatékosügyért kitüntetésben részesült
Császár László polgármester, aki köszönõ
szavaiban néhai Ács János, Frim Jakab-díjas
polgármester áldozatos és példaértékû tevé-
kenységét is kiemelte, hangsúlyozva, hogy az
utat Õ mutatta meg a segíteni akarók számára.

Veszprém Megye Fogyatékosügyért kitün-
tetésben részesült Parapatics Tamás önkor-
mányzati fõtanácsadó is, aki a mindennapi
munkája mellett elkötelezetten támogatja a
fogyatékos ügyet, szívén viseli a fogyatékos
gyerekeket nevelõ családok sorsát.

A Rhodius Magyarország Kft. lassan egy
évtizede biztosít munkát az ÉFOÉSZ Reha-
bilitációs munkahelyén dolgozó ötvenhét meg-
változott munkaképességû felnõtt részére. A
köszönet jeléül Gerald Trümper ügyvezetõ
igazgatónak is az ÉFOÉSZ Veszprém Megye
Fogyatékosügyért kitüntetést adományozta.

Ezt a rangos elismerést vehette át Bognár
Ferenc, a Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatója
is, aki minden lehetõséget megtalál arra, hogy
a fogyatékkal élõ tanulók életét megkönnyít-
se. Iskolájában beindította a szakképzést, ez-
zel is növelte a sérült fiatalok esélyegyenlõ-
ségét.

Szencz Lajost, az Sz-L Bau cégvezetõjét az
érdekvédelmi szervezet tevékenységét segítõ

munkájáért az ÉFOÉSZ oklevéllel jutalmaz-
ta. Míg a Göllesz Viktor-ösztöndíjakat az ala-
pító leánya adta át a meghatódott és boldog
fiataloknak, addig a kitüntetéseket Lasztovicza
Jenõ, Gyene Piroska, az oklevelet pedig
Császár László.

Az emelkedett hangulatú ünnepség meg-
ható és kedves színfoltja volt a Szász Márton-
iskola tanulóinak, valamint az ÉFOÉSZ Ta-
polcai Zenekarának fellépése.

- Nagyon boldog vagyok, hogy a társada-
lom most odafigyel a fogyatékkal élõ embe-
rekre - mondja Gyene Piroska ÉFOÉSZ-el-
nök. - Ha bekapcsoljuk a rádiót, a televíziót,
vagy újságot olvasunk, mindenütt hallunk
valamit a fogyatékos emberekrõl: akár a
foglalkoztatásukról, akár az életmódjukról.
Azt hiszem, ha ebbõl a lendületbõl nem en-
gedünk és megkeressük a társadalmat, egyre
jobb lesz a kép. Ez az év a Fogyatékosok
Európai Éve, de a Fogyatékosok Nemzetközi
Napján is számtalan program volt országszer-
te. Úgy érzem, hogy lassan eljön annak az
ideje, hogy az épek a szívükkel lássák fogya-
tékos embertársaikat. Szólítsák meg õket, és
meglátják, mennyi szeretetet kapnak viszon-
zásul tõlük.       N. Horváth Erzsébet

ITTHON TÖRTÉNT

6   2010. december Új Tapolcai Újság

Nõk a partról

A Szász Márton-iskola tanulói a Képzelt riport... címû musical énekére tán-
coltak az ünnepségen

Megelevenedett a betlehemi éjszaka

A közelmúltban jelent meg N. Horváth
Erzsébet Nõk a partról címû kötete, amely
hazánk egyik legeredményesebb civil szer-
vezete, a Nõk a Balatonért Egyesület el-
múlt tizenöt évének történetét mutatja be.

Az Egyesület számtalan elismerés, díj bir-
tokosa. Elnyerte már „Az Év civil szerve-
zete” kitüntetést, Veszprém Megye Érdem-
rendjét és a Balaton-díjat is.

A „titkukról” így ír a könyv szerzõje:
„Csak abban lehetünk igazán sikeresek és
boldogok, amit szívvel és lélekkel teszünk.
Ilyen cselekedet a gondoskodás és a törõ-
dés, amely aztán maga után vonja a szeretet
másik aspektusát, a felelõsséget is. A bala-
toni lányok-asszonyok tudják a feladatukat,
és a Tó megmentése érdekében kellõ érzé-
kenységgel, odafigyeléssel, a felelõsség ön-
kéntes cselekedetével keresik a válaszokat, a
megoldásokat. Nem vészharangot kongat-
nak, nem azért szólnak és cselekednek, hogy
elcsüggesszenek, hanem azért, hogy a tár-
sadalom lelkiismeretét felriasszák. A nemes
cél érdekében érdekszövetséget kötöttek…”

Az ismeretanyaggal és fotókkal gazda-
gon illusztrált könyv Elõszavát Praznovszky
Mihály irodalomtörténész írta.                 SzR

Akiket a szívünkkel kell látnunk

Sok száz boldog gyermek érkezett a ren-
dezvénycsarnokba december 15-én. A Ta-
polca és Környéke Kistérségi Többcélú Tár-
sulás immár ötödször rendezett karácsonyi
ünnepséget a környék fiataljainak.

A kistérség, ahogy a megelõzõ években, most
is jutalomkönyveket, illetve okleveleket adott át
azoknak a tanulóknak, akik valamiben kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak az év folyamán,
illetve azoknak, akik példaképként állíthatók
iskolatársaik elé. A társulás elnöke, Császár

László polgármester beszédében a karácsony-
várás örömérõl, az adventi naptár eredetérõl és
a szeretet fontosságáról szólt.

A karácsonyi ünnepség második felében
a Lesence Völgye Általános Iskola tanu-
lóinak betlehemezése, majd „mikulástánca”
volt a látványos mûsor. Késõbb a térség
ifjúsága birtokba vehette a küzdõtér ren-
geteg izgalmas játékát, amelyeket a csarnok
munkatársai állítottak össze számukra.          

Töreky László

Kistérségi Karácsony

Nincs külön világ

- Nincs külön világa a sérülteknek és az ép
embereknek. Egy világban élünk, és ebben
a világban kell megtalálni a helyünket -
mondta Gábor Istvánné december 8-án a
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei
Egyesülete Tapolcai Kistérségi Csoportjá-
nak elnöke a hagyományos karácsonyi
ünnepségükön a Polgármesteri Hivatal
udvari tanácstermében.

A meghitt hangulatú ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével Klaus Károlyné, a megyei
iroda vezetõje, és Marton József önkormány-
zati képviselõ. A Batsányi János Tagintéz-
mény tanulói - Legeza Magdolna tanárnõ
vezetésével - most is egy bensõséges, kará-
csonyt váró mûsort állítottak össze. Az aján-
dékozás itt még nem ért véget: a sorstársak
mindegyike egy kis ajándékcsomagot kapott,
benne szaloncukorral és naranccsal.

- A helyi csoportunk a '70-es évek óta
mûködik, Kovács Imre bácsi volt a vezetõje,
de éppen 20 éve, 1990-ben adta át nekem a

tisztséget, mondván, hogy õ már elmúlt het-
ven éves, jobb, ha egy fiatalabb áll az élre.
Jelenleg 45-50 fõ a taglétszámunk, fele férfi,
fele nõ - mondja Gábor Istvánné.

- Ma már könnyebb eligazodnunk a világ-
ban, az intézmények gondolnak az akadály-
mentesítésre. Az Okmányirodában már több
éve mûködik az a rendszer, amely megkönnyí-
ti az ügyek intézését, a Polgármesteri Hivatal
ügyfélkapuja is jó lenne, de sajnos, vannak
buktatói. Nem látjuk a sorszámot. De szeren-
csére, ha az ügyfelek közül nem mozdul sen-
ki, akkor hangosan is bemondják azt. Sok se-
gítséget, anyagi támogatást kapunk a tapolcai
önkormányzattól. A városi könyvtár ingyen
biztosít számunkra egy helyiséget a földszin-
ten, ahová minden kedden délelõtt várjuk a
sorstársainkat. Végezetül a vezetõség és a ma-
gam nevében kívánok mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog, egészségben
gazdag új évet - tette hozzá Gábor Istvánné.

NHE

A korelnök Kovács Imre bácsi (balról) a sorstársai között

Fotó: N. Horváth

Fotó: Gábor Istvánné

Fotó: Rendezvénycsarnok



Bánffy Györgyre emlékezem, akivel meg-
beszéltem, hogy decemberben bemutatja a
hetedik kötet könyvemet. Életérõl így ír:

„Életemrõl, pályámról, azt kell monda-
nom, hogy minden eseményben, még a leg-
rosszabbakban is fel kellett ismernem Isten
gondviselõ, életem jó irányba fordító szere-
tetét.

Diákként elvittek az oroszok a házunkból.
Fogolytábor, tifusz! Megmenekültem! Érett-
ségi, majd apám meghurcolása. Dolgoznom
kellett. Voltam moziüzem-vezetõ, tisztviselõ,
tehetségkutató. Major Tamás felvett a Nem-
zeti Színházba. Ottani színészként végeztem
el a fõiskolát. Básti Lajos volt az osztály-
fõnököm. Anyám színésznõ volt. Tõle tanul-
tam a szép beszédet. Toldin és a népmeséken
nevelkedtem. Operettszínház. 1956: Forradal-
mi Bizottsági tagság. 3 év szilencium. Nehéz
évek. Megnõsültem, megszületett kislányunk
Eszter. Sofõrködés Honthy Hannánál. Aczél
megengedte, hogy Pécsre szerzõdhessek. A
büntetés: életem legszebb, színészileg leg-
eredményesebb korszakává lett. Isten a rosz-
szat jóra fordította. A legnagyobb Shakespeare-
szerepeket játszhattam el: III. Richárd,
Othelló, Lear király… Voltam Cyrano,
Higgins a My fair Ladyben. Szophoklész

Oidipusz királya, Illyés Gyula Tiszták darab-
jának fõszereplõje. A hatalom lassan megbo-
csátott, Jászai-díj, Érdemes mûvész-cím. 

1960-ban megszületett András fiunk. Fele-
ségem önfeláldozása: 11 évig voltam tõle
távol Pécsett. Rádiófelvételek. Az anyanyelv
felé való fordulás. Egyetemi Színpad. Ma-
gyarságtudat. 11 év után ismét Budapest,
József Attila Színház. Külföldi utak: Ausztrá-
lia, Amerika, Svájc, Franciaország. Színházi
feladatok után nemzeti nagyjaink, mono-
drámák: Széchenyi, Bolyai, Bethlen Miklós,
Jósika Miklós. Húsz év tanárság a Zene-
akadémián.

Két cikluson át színészként az ország házá-
ban. 32 egyesületben, alapítványban van tár-
sadalmi megbízatásom. Alkalmanként négy
színházban játszom. Hobbim az erdõ, a
vadászat, a család. Most, 83 évesen színházi
otthonom a József Attila és az Evangélium
Színház. Van öt unokám. Nagy, összetartó
család vagyunk.”

Röviden ennyit írt magáról. Az elmúlt 16
év alatt, amióta találkoztunk, barátság alakult
ki közöttünk. Sok mindent megtudtam róla,
amelyeket itt nem írt meg.

45 filmben szerepelt. Színész, rendezõ, ta-
nár és emellett családapa, nagyapa és nem

utolsó sorban hûséges barát. 
Kazinczy-díjas, majd a rendszerváltás után

Magyar Örökség-díjat, Kossuth-díjat vehetett
át. A Köztársasági Érdemkereszt, majd Ér-
demrend tulajdonosa. Az Anyanyelvápolók
Szövetségének 1982 óta élete végéig elnöke
volt. Mosolyogva mesélte, hogy amikor Major
Tamás megtudta származását, hogy édesapja
Heves megye fõjegyzõje volt, azonnal kirúg-
ta a Nemzetibõl. Ajánlották neki, hogy jelent-
kezzen az Operett Színházba, mert annak
igazgatónõje - bár azonos elveket vall Major
Tamással, de rossz viszonyban vannak - biz-
tosan felveszi. Így is történt. 1956-ban
beválasztották a Forradalmi Bizottságba,
amelynek elnöke Latabár Kálmán volt. Mi-
vel Kálmánkát nem lehetett kitenni, ezért Õ
lett a bûnbak. Honthy Hanna, amikor meg-
tudta a színháztól való távozását, felajánlotta
neki a sofõri állást, amit örömmel fogadott.
Mindenhol feltalálta magát.

Életét Isten-hit, hazaszeretet, magyarságtu-
dat, a nemzetért való tenniakarás, a kultúra és
mûvészet terjesztése, a magyar nyelv ápolása
jellemezte. „Anyád nyelvét bízták rád a szá-
zadok” címû elõadása közel 2000-szer hang-

zott el hazai és külföldi közönség elõtt. Ezt
tette egy olyan korban, amikor sajnos, meg-
döbbentõen sokasodik a haza, a nemzet, az
Isten kiárusítóinak, vagy elárulóinak száma,
éppen a mûvészek táborában, amikor divat
lett az értékek relativizálása, az elcsatolt
testvérek iránti közöny, gyûlöletkeltés.

Ezért megyek mindenhova, ahova hívnak,
hogy ellensúlyozzam ezeknek a magyarság-
tudatot megalázó erõknek az aknamunkáját.
Nincs kis hely, vagy nagy hely, csak közön-
ség van. Ha tudtam valamit a kapott tálen-
tumból átadni a közönségnek, mosolyt csalni
az arcokra, gondolatokat ébreszteni az agyak-
ban, köszönöm Istennek és a családomnak.
Teljes életet éltem. Kész vagyok a számadás-
ra.

Siettél Gyurka! Kevesebben vagyunk. A
függöny legördült, a könnycseppeket
letöröltük. Sokan vártunk Tapolcán. Hat kötet
könyvemet mutattál be. Decemberre tervezett
hetedik kötet könyvemet már senki nem
mutatja be. Téged nem pótolhat senki.
Köszönök mindent.

Az adventi elõadás elmarad.
Dr. Bartalis Imre

Amikor érett mentalitással beléptem a
huszonegyedik századba, még csak rossz
érzésem volt, valami értékeset odahagy-
tunk a háborúktól, szellemi csatáktól, tu-
dományos áttörésektõl megterhelt husza-
dik században. Fokozatosan meggyõzõdé-
semmé vált, valami maradandót veszítet-
tünk el. Igen, az emberi értékekben való
hitet. Amire fajunk büszke lehetne.

Egész életterünket és szellemi otthonunkat
relativizálta az emberi civilizáció haladása.
Mára válogatás nélkül ömlik ránk minden
csatornából a szellemi szemét, de a valódi,
konkrét hulladék is. És mindez a haladás mel-
lékterméke, piszka. Nincs kritika, amely
legalább mentené azt, ami még kicsillog a
selejtbõl, mert elhallgattatták a kritikát.

Ezért figyeltem fel egy szakorvos, volt zon-
goratanítványom izgalmas bemutatkozására,
mint egy klasszikus és nehéz mûfaj, a szövött
falikárpit készítõjére. Dr. Papp Zsuzsanna,
családi kötõdése orvos édesapjához, aki egy
tapolcai olimpikon felfedezõje volt, már ma-
ga is garancia. És, hogy orvosból lett alkotó-
mûvész, nekem természetes, hisz a gyógyító
ember humán és tudományos mûveltség hor-
dozója, egyazon személyben. És ezt képes
használni.

A szõtt falikárpit frank és németalföldi igé-

nyes mûvészetbõl ismert. Akkor uralkodók
tetteit, személyét, történeti és mitológiai ese-
ményeket ábrázoltak. 

Az orvos-mûvész ezzel nem érte be. A ter-
mészet nagyszerû tulajdonságainak össze-
foglalását, entitását kívánta bemutatni, siker-
rel. És itt jelenik meg a kettõsen képzett szel-
lemiség értéke, mert képes összefogni mon-
dandóját. Mint ahogy az orvos a különbözõ

tünetekbõl összefoglaló diagnózist ad. Ma-
gyarázata? Hozzáfér a természettörvények tit-
kaihoz, hisz anyagokkal, lényekkel bánik. Lénye-
gesebb, hozzájut az egyének rejtett gondola-
taihoz, az intimszféra törekvéseihez. Erre pe-
dig lélektani képzettsége teszi alkalmassá. Va-
lahogy kissé mintha saját gondolkodásom vissz-
fényét találtam volna mûveiben. Örömmel
fedeztem fel ezt, a komplikált esztétikai érték-
rendet a bemutatott kárpitokban. Amit a látoga-
tó, mint szépséget, kallisztikai értéket élvez. 

Tanulság: zavaros korokban a szépség
vigasztal. A legmagasabbrendû emberi tett a
mûalkotás létrehozása, a szépség igazát adja.
Ezzel szélhámoskodni annyi, mint hamis
pénzzel vásárolni. Ezért, aki teheti, legyen a
szépségekhez, mûvészi értékekhez hû, és uta-
sítsa el a kóklerséget, bárha rendezetten tárják
is elénk. A hamis értékek a társadalmat veszé-
lyesen bomlasztják. Dr. Sáry Gyula
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Gizella néni intelmei

Az adventi elõadás elmarad

Visszatérés az értékekhez
Mottó: A víz az élet szülõanyja, de orvos a védõje,

mûvészet a megszépítõje.

Dr. Bartalis Imre könyveit mindig Bánffy György mutatta be az olvasóközönségnek

Fotó: Archív

A csodálatos gobleinek témáját a víz, az õselem adta

Fotó: N. Horváth

„Szólj, síp, szólj!” címmel, új kiadvány
látott napvilágot dr. Görcsös Mihályné dr.
Takáts Gizella tollából a közelmúltban. A
könyvet nagy érdeklõdés mellett mutatta
be a város közismert nyugdíjas pedagógu-
sa és N. Horváth Erzsébet, az Új Tapolcai Új-
ság felelõs szerkesztõje a Városi Moziban.

Lapunk hûséges olvasói számára nem is-
meretlenek dr. Görcsösné dr. Takáts Gizella
egyéni hangú írásai, a  Szólj, síp, szólj! cím-
mel rendszeresen megjelenõ cikksorozata. 

Most egy igényes kivitelû könyv formá-
jában másodjára is életre keltek Gizi néni
sokéves bölcs intelmei.  Merthogy a rövid, fe-
szes írások mûfaját maga a szerzõ határozta
meg így: kritika-önkritika, nevelõ intelmek. A
könyvbemutató közönsége, sokan közülük Gizi
néni régi barátai, tisztelõi láthatóan nagy sze-
retettel, nem kevés ámulattal, sokszor önfe-
ledt mosollyal arcukon hallgatták a 82 éves,
mégis fáradhatatlan, energikus, „örök pedagó-
gus” legtöbbször derûbe ágyazott, de minden-
képpen magas erkölcsi mércével mért élet-
történeteit.

- Gondolataim forrása az élet. A síp én
vagyok. Messzehangzó síppá kalapáltak Isten
eszközei: tehetség, szorgalom, lehetõség - írja
büszkén könyvének hátlapján Gizi néni. És
hallva, olvasva õt, mindenki elhiszi, hogy
csak úgy lehet, mert minden más megoldás
csak zsákutca, vagy hiú energiapocsékolás,
fölösleges kitérõ. A közönség pedig hálás a
hiteles, bölcs gondolatokért, Gizi néni humo-

ráért, a hangulatossá lett téli estéért és azért a
hat, nyolc évtizednyi élettapasztalat-gyûjte-
ményért, amit egy szép fotókkal, rajzokkal
illusztrált keményfedeles könyv lapjain, - hála
Gizi néni író szenvedélyének - meglepõen
„olcsón” megkaphatott.

A kiadvány bevétele, haszna pedig, - hûen
megalkotója szellemiségéhez -, jótékony cé-
lokat szolgál majd - tudtuk meg az alkotótól.

Töreky László

Dr. Takáts Gizella elsõ könyves
szerzõ

Fotó: Töreky
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Örömmel állapíthatjuk meg, hogy van az
évnek egy olyan ünnepe, amelyre minden-
ki szeretettel gondol és készül.

Kétezer évvel ezelõtt született egy gyer-
mek, aki külsõleg olyan volt, mint bármely
egészséges gyermek, de mégis minden tekin-
tetben más. Õ Isten-gyermek volt, aki azért
született a világra, hogy minden embert örök
boldogságra vezessen. Õ mindenkit hív és vár
az Õ országába, a mennyországba.

Az Istengyermek nem tesz különbséget
ember és ember között, mert mindenkihez
jött. Innen van az, hogy az embereket valami
megmagyarázhatatlan szeretetérzés tölti el
karácsonykor, ami más ünnepeken ilyen
mértékben nem tapasztalható. Az angyalok
Jézus születésekor jóakaratú emberekrõl
énekelnek. Ezek a jószándékú emberek nem
tudják magukba zárni szeretetüket, hanem
meg akarják mutatni embertársaiknak is.
Ajándékokkal kedveskednek a családtagok
egymásnak, sõt nemcsak egymásnak, hanem
szeretett rokonoknak, ismerõsöknek is.

Karácsonykor a végtelen Jóság megszüle-
tését ünnepeljük a gyermek Jézusban. Az em-
beriség évezredeken várakozott Rá. A négy
ádventi vasárnappal jelzett idõszak erre emlé-
keztet minket. A szép ádventi ének: „Harma-
tozzatok égi magasok…” ezt az õszinte vá-
gyakozást fejezi ki napjainkban is.

Nézzünk magunkba. Bennünk is van olyan
õszinte várakozás Jézus születésére, mint amit
az emberiség - hagyomány szerinti - négy-
ezer éves várakozása jelent? Ha nincs meg
bennünk a végtelen Jóság iránti várakozás és
vágyódás, akkor 2010-ben baj van az embe-
riség lelkével.

Ajándékot adni, ajándékot kapni öröm. Jel-
lemezze ez a jószándék életünket. Isten részé-
rõl ajándék nekünk, hogy elküldte egyszülött
Fiát hozzánk. Azt várja tõlünk, hogy egész
életünket jóra használjuk.

Amikor Jézus felnõtt és tanított, azt mond-
ta: „Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek azt mással. Amit
nem szeretnétek, hogy veletek tegyenek az
emberek, ti se tegyétek azt mással.”

Ádvent van, várakozunk. Várakozásunk
akkor lesz szép és gyümölcsözõ, ha a krisz-
tusi elvet megvalósítjuk.

Örömünk, boldogságunk legyen lélekbõl
fakadó. Az anyagi ajándékozás csak utána
lehet boldogító.

Gondoljunk a pásztorokra, akik megláto-
gatták a gyermek Jézust, megajándékozták és
kitörõ örömmel tértek haza. Mindenkinek el-
mondták, amit a gyermekrõl megtudtak.

Ugyanezt látjuk a három napkeleti bölcs
Jézusnál tett látogatásával kapcsolatban is.
Szívük örömével és boldogságával tértek ha-
za és adták tovább az örömhírt.

Az emberiség történelmét átszövi a Messiás-
várás. Ez a vágy és vágyakozás minden kor-
ban örökre idõszerû. Fakadjon igaz szívünk-
bõl az ének:

Harmatozzatok,
Égi magasok!

Téged vár epedve
A halandók lelke,

Jöjj el édes Üdvözítõnk!
Mindenkinek kegyelemteljes, boldog kará-

csonyi ünnepeket kívánok.
Csere Sándor

kanonok-plébános

„Jöjj el édes üdvözítõnk!”

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

Jézus Krisztus születése történetének jól
ismert részlete az, mikor József, miután
kitûnt, hogy Mária áldott állapotban van,
titokban el akarta õt bocsátani. Elhatározása
emberi szempontból teljesen érthetõ. Nemes
lelke azonban arra indította, hogy tettét titok-
ban hajtsa végre, mert Máriát nem akarta szé-
gyenbe hozni. El tudom képzelni, azon az
estén milyen szomorúan hajtotta álomra fejét.
Megannyi szép tervet szõttek eljövendõ
közös életükrõl, s most mindennek vége. 

Istennek azonban más volt a végzése. 
Az éjszakai álomban beavatta Józsefet ter-
vébe, és Õ, amikor felébredt, úgy cselekedett,
ahogy az angyal megparancsolta neki. Mert
amit Isten elhatároz, annak úgy kell lennie.
Ha a Teremtõ eldöntötte, hogy Megváltót küld
a világba, akkor megszületik Betlehemben
Jézus, akinek imádására eljönnek a pásztorok
és a napkeleti bölcsek. Istennek van hatalma,
hogy beavatkozzék a történelembe, hogy az
emberek elhatározásait megváltoztassa úgy,
hogy az õ üdvös terve végbemenjen.

Mert úgy tetszett az Atyának, hogy elküldi
a Dávid házából való Megváltót, aki téged, a
népünket, és az egész világot megszabadítot-
ta bûneibõl. Mindenkit, aki csak hiszi, hogy
az a gyermek, akit megszületésekor jászolba
fektettek, s az a férfi, akit a Golgotán
keresztre feszítettek, nem más, mint az Isten
egyszülött fia. 

Örvendezzünk hát teljes szívvel szabadító
Istenünknek és a mi Megváltónknak, Jézus
Krisztusnak. Honthegyi Zsolt

evangélikus lelkész

Örvendezzünk
teljes szívvel!

Amikor így, karácsony elõtt egyre sürgeti
az embert az egyre mozgalmasabb, zajo-
sabb „készülõdés” az ünnepre, elhatároz-
tam, hogy arról fogok szólni, aminek na-
gyon is híján van az életünk.

Nem az egyre kevesebb pénzünkrõl, ami-
bõl az idén is szûkösebben telik talán aján-
dékra, nem az egyre kevesebb türelmünkrõl
egymás iránt, nem az egyre kevesebb szere-
tetünkrõl és nem is az egyre fogyatkozó hi-
tünkrõl, hanem az egyre kevesebb „csend-
rõl”, ami körülöttünk, bennünk van az ünnep
elõtt és az ünnepen egyaránt. Pedig e nélkül
nincs igazi karácsony és nincs igazi lélekben
való találkozás azzal a Krisztussal, aki Isten-
nek hozzánk való szeretetének zálogaként
érkezett a Földre. Aztán eszembe jutott, hogy
a csendrõl beszélni nem lehet. Legfeljebb
érezni, mert ha az ember beszél róla, az már
nem is csend. Amolyan fából vaskarika. De
írni lehet róla. Némán olvasva, hangos szavak
nélkül a sorokat. Mert nagy hiánycikk ez a
mai piacon. A gyermekek már nem is ismerik
a „csendkirály” játékot, ahol nem az erõsebb,
a hangosabb, a törtetõbb kapja a koronát,

hanem az, aki a legtovább csendben tud ma-
radni. A fiatalok füldugóval járnak, de nem a
csendéhség miatt. A felnõtteknek eltûnt az éle-
tébõl, az idõsebbek csakhogy feledtessék a ma-
gányt, hát bekapcsolnak TV-t, rádiót. Pedig e
„csend” nélkül aligha lesz a karácsonynak más
üzenete, minthogy néhány napig legalább szer-
essük egymást. Vagy tegyünk úgy, mintha…

Ez a csend nem csupán „kilépés” a pörgõ,
rohanó, zajos életbõl, hanem ugyanakkor
„belépés” egy különös erõtérbe, ahol megszó-
lít bennünket az Úr. 

Ez nem ugyanaz, amit a világ ma olyan
divatosan ajánlgat, nem relaxáció, nem auto-
gén tréning… Más: 

„Csend - Csend…
Az imádság tiszta csendje,

Lélek szelíd fuvalma lebben,
s Isten szívéhez kapcsol minket,

még igazabban, még teljesebben.”
/Túrmezei Erzsébet: Teljesebben/

Mert minden karácsonykor ez a legfõbb
Üzenet, hogy Isten szívét küldte közénk, az Õ
egyszülött Fiában önmagát.

Hát kérjük karácsonykor, elõször is a ma-
gunk számára ezt az ajándékot, azt a csendet,
amelyben válaszul imádságunkra mi is
meghalljuk az igazi Örömhírt. „Üdvözítõ
született ma nektek…”

A zsoltáros imádságával kívánok kegye-
lemteljes karácsonyi ünnepeket, csendes
perceket és Istentõl megáldott új esztendõt.

„Légy csendben és várj az Úrra!”

Szabó Emõke
református lelkész

„Légy csendben és várj az Úrra!”
/Zsolt 37:7/

A zene az kell…
Adventi útravalóban részesülhettek mind-

azok, akik a Tamási Áron Mûvelõdési Köz-

pontban november 27-én megtekintették

a Tapolcai Musical Színpad gálaestjét.

Az ismert hazai elõadók - TNT, Bródy

János, Fenyõ Miklós, Máté Péter - slágerein

kívül többek között a Rómeó és Júlia, a

Chicago, az Evita, a Nyomorultak, a

Szépség és a szörnyeteg, a Padlás, a My Fair

Lady musical-ek dallamai csendültek fel

ezen a szép esten.

A zenével, tánccal eltöltött két óra aján-

dék volt ebben a rohanó, elidegenedett vi-

lágban. Ezzel az örömbatyuval a szívekben

megkezdõdhetett a várakozás a közelgõ

karácsonyra. Kovács Edina

Készítette Szabó Vanessza, a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola tanulója

A kandallóban tûz ég, a zongora arra vár,
hogy valaki játsszon rajta, ajándékok so-
rakoznak a karácsonyfa alatt és három em-
ber szívvel és lélekkel énekel a színpadon. 

A Team 4 Music (Bardon Ivett, Havasi
Gábor és Szalai Róbert) december 11-én a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban máso-
dik születésnapját ünnepelte egy karácsonyi
koncert keretében.

Az alkalomhoz illõ hangulat megterem-
téséhez bevezetésként Szabó Gyula gyönyörû
elõadásában hangzott el Ady Endre Kará-
csonyi rege címû költeménye.

A fellépõk izgalmas feldolgozásokkal,
meglepetésekkel kedveskedtek a teltházas
közönségnek: a karácsonyi dalok mellett
mesék betétdalai, musical-részletek és vidám
szilveszteri számok is felcsendültek.

A trió az ének-zenei tehetsége mellett meg-
csillogtatta színészi képességeit is. Az elõadá-
sokat a Kid Dance Egyesület táncosai tették
még mozgalmasabbá. A csodálatos díszle-
tek között feltûnt a „175 cm-es meglepetés”,
Márió is, akinek - a többi támogató mellett -
a csapat tagjai köszönetet mondtak és kíván-
tak áldott, békés karácsonyt minden jelenlevõ-
nek. A tapsokat hallva, a mosolyokat látva biz-
tosak lehetünk abban, hogy sikerült minden kor-
osztály számára a változatos produkciókkal fel-
hõtlen szórakozást és örömet szerezni.     KE

A Team 4 Music
karácsonyi 
koncertje
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Életet ad, ki vért ad
Elõször 1954. november 27-én adományoz-
tak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak.
Ennek emlékére a Magyar Vöröskereszt
1987-ben javasolta, hogy 1988-tól kezdõ-
dõen november 27-én legyen a véradók
napja.

A Magyar Vöröskereszt Tapolcai Területi
Szervezete a városi véradó ünnepséget no-
vember 26-án tartotta a Tóparti Étteremben.

Dr. Szlávi József belgyógyász fõorvos ün-
nepi beszédében szólt a véradók tevékenysé-
gérõl és köszöntötte mindazokat, akik önzet-
lenségükkel életeket mentenek.

Ezen az ünnepségen Tapolca és térsége
véradóinak oklevéllel és ajándékmûsorral is
megköszönték az áldozatos segítségnyújtá-
sukat.

A kitüntetettek:
20 alkalommal adott már vért: Bruckner

Attila, Karsai János. 30-szoros véradó: Lukács
Tibor, Kovács Károly, Knapp Gyula, Györkös
Zsolt, Fehér Zoltán, Csonka Istvánné, Szijártó
László, Erdei Ferenc, Csonka Péter, Hegyi Tamás.
40 alkalommal segített embertársain: Maurer
Tamás, Horesta Zoltán, Tápi Lajos, Szabó
Dániel, Dóczi Péter, Borbás Albertné, Illés
Zoltán. 50-szeres véradó: Szûcs Zsolt, Szalai
Norbert, Ferenczi Jánosné, Kiss Tiborné, Mayer
Gábor, Mersics Sándor, Farkas József, Szabó
József, Lukács István. 60 alkalommal adott vért:
Tóth László, Tóth István, Szemerédi János. 
70-szeres véradó: Szilágyi László, Szántai István.
Benács Lajos 80-szor, Török Ferenc 90 alkalom-
mal adott vért rászoruló embertársainak.      NHE

Szent Borbála napja
Szent Borbálára emlékeztek december 
4-én az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület tagjai a Marton
László szobrászmûvész által készített Szent
Borbála szobra elõtt.

Dr. Pataki Attila beszédében elhangzott,
hogy Szent Borbála, aki a 14 segítõ szent
egyike nem csupán a bányászok, de a
tüzérek védõszentje is.

A beszéd végeztével meggyújtottak egy
mécsest, elhelyezték a szobor talapzatához 
a virágcsokrot, majd egy Borbála fohászt
mondtak el a résztvevõk: Legkisebb fény is
szent jel nekünk, hogy virrad. és múlik az
éjszaka, vigyázz reánk Borbála, bányászok
szép csillaga. 

Végezetül nemzetünk imája és a bányász-
himnusz hangzott fel.            Kovács Edina

Segítettek a Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanulói

Talán nincs is olyan ember Magyarorszá-
gon, és még határainkon túl se, akit ne
érintett volna meg az eddigi legnagyobb
magyarországi ipari katasztrófa.

Október 4-én átszakadt az Ajkai Timföld-
gyár vörösiszap-tározójának gátja.

Az ökobomba pusztítása nagyobb, mint a
tiszai ciánszennyezés. Több ezer köbméter
vörösiszap ömlött Kolontár térségére, elpusz-
títva emberi életet, termõföldet, sok ember
egész életének munkáját. Halál, milliárdos
kár maradt utána.

Számos szervezet, civil támogató adomá-
nyozott.

A Széchenyi István Szakképzõ Iskola ta-
nulói közül néhányan már a katasztrófa utáni
napokban segítségüket ajánlották fel. Költöz-

tették a rászorulókat, takarították az iszapot.
A diákönkormányzat azonnal meghirdette

a „FORRÓ CSOKI HADMÛVELETET”,
amelyben azt kérte a tanulóktól, hogy aki
teheti, tudja, támogassa a károsultakat egy
forró csoki árával. Hamarosan 52.000 Ft
gyûlt össze az adományokból. A diákönkor-
mányzat döntése értelmében a pénzt nem a
közös segélyalapba fizették be, hanem azt a
két tanulót támogatta vele, akik sajnos, érin-
tettek voltak a katasztrófában.

- Örömmel tapasztaltuk, hogy segítséget
akarunk és tudunk is nyújtani, hogy együtt-
érzünk a rászorulókkal. Reméljük, hogy az
elkövetkezendõ években, évtizedekben soha
ilyen céllal támogatást nem kell nyújtanunk -
mondták az iskola tanulói.     /Forrás: Iskola/

Köszönet
A tapolcai kórház Ápolási Osztályán valamennyi dolgozó és az igazgatónõ részérõl

olyan nagyfokú hozzáértést, szeretetet, törõdést tapasztaltam az összes beteg gondo-
zásában,hogy az példaértékû országszerte!

Kívánok hivatásukhoz sok erõt, kitartást és áldott ünnepeket!
Halápiné Kálmán Katalin

- A Tapolcai Finn Barátok Köre 2010-ben
is számtalan színes és élményekben gaz-
dag programot szervezett - tudtuk meg
Bolla Albertné Edittõl, a Kör elnökétõl.

A 30 tagú egyesület célul tûzte ki, hogy
megismerkedik a magyarországi magyar-
finn egyesületekkel. Ennek keretében tavasz-
szal Körmendre látogattak, az ottani Finn
Baráti Kör meghívásának eleget téve.

Tapolca testvértelepülésének, Lempäälä-nek

a küldötteit három alkalommal is fogadták.
A vendéglátók arról is gondoskodtak, hogy
egy igazi, magyar szüreten is részt vegye-
nek a messzirõl érkezett vendégek. Nagy
élmény volt ez számukra, hiszen Finnor-
szágban nem terem meg a szõlõ. Élvezettel

kóstolták meg az édes mustot is. 
A Baráti Kör ebben az évben két alka-

lommal járt színházban, és hamarosan sor
kerül a mindig meghitt hangulatú karácso-
nyi ünnepségükre is.

A jövõre vonatkozó terveik között nem-
csak egy téli, finnországi látogatás szere-
pel, de már folynak az elõkészítõ mun-
kálatai egy tapolcai, kéthetes finn-magyar
nyelvi tábornak is.

Az Egyesület sikerrel pályázott az NCA
keretében, és 160.000 Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert. Az SZJA 1%-os fela-
jánlásából 55.000 Ft gyûlt össze. - Minden
felajánlónak sok szeretettel köszönjük - tet-
te hozzá az elnökasszony. NHE

Gazdag és színes programok

A vendéglátás egyik emlékezetes színfoltja volt a Csobánc-túra

Fotó: Archív

A jóságos õsz szakállúnak mindenkihez volt egy kedves szava

Csarnoki Mikulás
Tapolca sok-sok Mikulása között egé-
szen biztosan a rendezvénycsarnok Mi-
kulása volt a legnagyobb sztár decem-
ber 5-én.

A jóságos, õsz szakállú öregnek minden-

kihez volt egy jó szava, mikor a vidám
Lufibohócot váltotta a színpadon. A szerve-
zõk élménydús nappal, remek programok-
kal ajándékozták meg a kicsiket és az õket
kísérõ felnõtteket.      Gerencsér Barbara

Fotó: László

A megemlékezésre többen magukra öltötték a bányászok ünnepi egyenruháját

Fotó: Kovács

Köszönet az ajándékért
Tapolca Város polgárainak nevében is köszönetet mondunk Sáska Lászlónak

és családjának a Mindenki Karácsonyfájáért.



Jelenlegi értékvesztett, ha úgy tetszik fo-
gyasztói társadalmunkban, a végletekig
felgyorsított világunkban egyre kevesebb
idõt szentelünk partnerünknek, önma-
gunknak, párkapcsolatunknak.

Szerencsénkre született egy könyv, ami
iránytû lehet a párkapcsolatért végzett mun-
kában, hogy az emberek otthonra találjanak a
másikban.

A református lelkész, pár- és családtera-
peuta Szücs Balázs Légy az otthonom címû tré-
ning könyvének bemutatóját november 23-án
a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban tar-
tották. A szerzõvel Nagy Eörsné Horváth

Magdolna, az intézmény igazgatója beszél-
getett. A könyv - ami mindenkinek íródott,
vallásosak és nem vallásosak számára egy-
aránt - kérdésein, feladatain keresztül segít az
„elég jó” kapcsolat elérésében. A kitartó mun-
ka következetességet igényel önmagunktól, de
az eredményt figyelembe véve, megéri. - Iga-
zán, csak így éri meg! - fogalmazta meg pon-
tosan a lelkész. A beszélgetés végén kiderült,
hogy a könyvnek lesz folytatása is: Tegnap
azt mondtad, hogy holnap címmel.           KE

Szakadó hóesésben helyezték el mécsesei-
ket, virágaikat és énekelték el a bányász-
himnuszt a Szent Borbála-szobornál a Tanú-
hegyek Egyesülete tagjai december 3-án. 

Szent Borbálát hazánkban egyaránt védõ-
szentjükként tartják számon a tüzérek és a
bányászok ia.

Tapolca legújabbkori felemelkedése, lakos-
ságszámának nagyarányú növekedése is a
bauxitbányászathoz kötõdik. Többek között

ez is szóba került a Tanúhegyek Egyesüle-
tének irodájában, egy jó hangulatú beszél-
getés keretében a Szent Borbála ünnepséget
követõen.

Búzás Gyula egyesületi tag évtizedekig
maga is a bánya alkalmazottja volt. - Azt
hiszem, szükségünk van arra, hogy felele-
venítsük múltunkat, néha szép, néha bizony
kellemetlen élményeinket, hogy emlékeze-
tünkben megõrizzük régi dolgainkat. TL
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Egy életen át kell játszani…

Márton-napi lúdvacsorára és boráldásra
hívta lakóit és vendégeit Diszel-városrész a
falu közösségi házába. 

A remek hangulatúra sikeredett ünnepi
eseményen több mint százan vettek részt.
Bakos György képviselõ és Császár László
polgármester ünnepi köszöntõjét követõen,
dr. Renner Sándor plébános áldotta meg az új
borokat. A vendéglátók ezt követõen egy bor-
mustra keretében a környék  legjobb borait is

a vendégek asztalára helyezték. A Márton-
naphoz kötõdõ esemény természetesen Bene
Károly vendéglõs és munkatársai által elõállí-
tott mesteri ízekkel teljesedett ki. Bakos
György lapunknak elmondta: a Márton-napi,
bormustrával egybekötött libavacsorából ha-
gyományt kovácsolnak Diszelben, így min-
den bizonnyal az elkövetkezõ években is
megrendezik azt.

Töreky László

Hagyományt teremtettek

A mostani hideg, téli napokban az Assisi
Szent Ferenc Állatmenhelyen meleg szívvel
gondolnak dr. Bozzai Mariannra, a volt ta-
polcai gyermekorvosra, aki idén hunyt el.

Az imádott 2 cicáját, Cili-t és Csuli-t, halá-

la elõtt rábízta a menhelyre. Emellett mega-
jándékozta az Alapítványt 1 millió forinttal.
Ebbõl a pénzbõl végre kialakulhatott több
komfortos cicaszoba, és megépülhetett egy
zárt, meleg és biztonságos macskakifutó is.

Dr. Bozzai Mariann emlékére

A levegõ hercegei

Bakos György köszöntötte az est vendégeit

Az adventi készülõdés jegyében november
25-én családi délutánt tartottak a Ringató
Bölcsõdében.

A mostanra hagyománnyá vált rendezvény
nem titkolt szándéka, hogy a bölcsõdébe járó
gyermekek szüleit egy kellemes hangulatú,
beszélgetõs délután keretében közelebb hoz-

zák egymáshoz, hiszen a rohanós hétközna-
pokon a köszönésen kívül másra nem jut idõ.

A gondozónõk a szülõkkel, nagyszülõkkel,
testvérekkel és a bölcsõdés gyermekekkel
együtt készítették a szebbnél szebb kará-
csonyfa díszeket, apró kis ajándékokat.

NHE

Családi délután
a Ringató Bölcsõdében

Az apró bölcsõdések nagyon élvezték, hogy családjuk körében tölthették a
délutánt a már megszokott társak, játékok között

Fotó: Füstös

Fotó: Töreky

Ez aztán kényelem!

Fotó: Ulrike Vollner

Felelevenítették a bányászmúltat

Korai felismerés - sikeres terápia

Fotó: Ifj. Fodor László

Illyés Gyula:

Vadludak
- részlet -

Kezdik az égen mértanukat újból
a vadludak:

illesztik hegyes szögbe lengve úszó
vonalukat...

Levelesládánkból
Tisztelt Szerkesztõség!
Az alábbi gyermekrajzot, hátoldalán a le-
vélkével szó szerint „légipostával” kaptuk,
mivel egy lufira ragasztva, szellõk röpítették
hozzánk a Tüskésmajorban található „tojás-
farmra”. Hosszú utat tett meg, - nálunk ért
célba. Sajnos, nem sikerült lefordítani, így
nem tudom, mit kér benne Lara, az olasz
kislány, csak sejtem. 
Annyira kedves, gondoltam, megosztom
Önökkel. Szántóné Jochmann Judit

Köszönjük! 

A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat tapolcai tagintézménye, a
Nevelési Tanácsadó adott otthont novem-
ber 15-én annak a tanácskozásnak, amely-
nek témája a koraszülött vagy a fogyaték-
kal született gyermekek személyre szabott
gondozása volt.

Fodorné Csöglei Erika intézményvezetõ
elõadásában hangsúlyozta, hogy a korai fej-
lesztés csak a szülõkkel együtt történhet, de a
sérült gyerekek harmonikus fejlõdéséhez a
speciális feladatokat a szakemberek biztosít-

ják. Tapolcán és környékén évente 12-18 gye-
rek részesül ilyen terápiában.

- Az idõben elvégzett vizsgálatok, a szak-
szerû fejlesztés nagyon sokat javíthat a sérült
gyerekek helyzetén - erõsítette meg dr. Mátay
Lilla, a megyei kórház Koraszülött Intenzív
Osztályának fõorvosa. - Ha kis korban
kimarad a terápia, az késõbb már nem pótol-
ható. Ezért is kérik a szülõket, ha bármilyen
rendellenességet észlelnek a gyermeküknél,
azonnal forduljanak vele orvoshoz.

NHE



A Tapolcai Általános Iskola Sportkultu-
rális örökségünk ápolása címmel pályá-
zatot hirdetett a tapolcai kistérség álta-
lános iskolai tanulói részére.

A pályázók nemcsak a településük sport-
jának bemutatására vállalkozhattak, de

ismert sportolók pályafutásáról, sportve-
zetõk tevékenységérõl is képet adhattak a
pályamunkájukban.

A beérkezett pályázatokat dr. Nádor
László professzor, a jeles sportszakem-
ber értékelte. A mûvek bemutatására no-
vember 30-án a Tamási Áron Mûvelõdési
Központban került sor. Minden pályázatot
egy, maximum 5 perces Power Point-tal
támogatott kiselõadással kellett bemutat-
niuk a szerzõknek. Ezeket az elõadásokat
egy 3 tagú zsûri bírálta el. A sikeres pá-
lyázók díjazásban részesültek: I. helye-
zett Monostori Sára - Szalay Gyöngyi
portréjával -, a Tapolcai Általános Isko-
la Batsányi János Tagintézményének ta-
nulója. II. Sirkó Patrícia és Tapolcai
Klaudia Mocsai…Igen…Ismerem! címû
pályamûve. Õk a badacsonytomaji általá-
nos iskola tanulói. Felkészítõjük Schneider
Zsolt és Tapolcai Gábor. A III. helyezést
Maródi Veronika, a sümegi Ramassetter
Vince Testnevelés Tagozatos Általános Is-
kola tanulója érte el a Sportkulturális örök-
ségünk ápolása címû pályázatával.   NHE

A Járdányi Pál Zeneiskola kétévente ad
otthont regionális gitártalálkozónak.

Az idei zenei esemény résztvevõit elsõ-
ként Péni Béla, az intézmény igazgatója
köszöntötte, majd Sólyom Károly alpol-
gármester szólt a zene személyiséget és
közösséget formáló, pótolhatatlan szere-
pérõl.

A rangos megmérettetésen a régió hu-
szonnégy fiatal gitárosa hét korcsoportban
mérte össze tudását. A szakmai zsûri tagjai 
- Straub Tamás és Pétery Tibor gitármû-
vészek - számtalan színvonalas produkciót
hallhattak a versenyzõktõl.

A legjobbakat aranyminõsítéssel, a két
kiemelkedõt pedig nívódíjjal jutalmazták.

NHE
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OKTATÁS

A Leonardo da Vinci-pályázat segítségé-
vel a Széchenyi István Szakképzõ Iskola
tizenöt tanulója kapott lehetõséget arra,
hogy külföldön szerezzen szakmai gya-
korlatot a 2010/2011-es tanévben. A ki-
utazást német szakmai nyelvbõl és kul-
turális ismeretekbõl, önismeretbõl való
felkészítés elõzte meg.

A 3 hetes gyakorlat november 7-én Ta-
polca németországi testvérvárosában, Stadt-
hagenben és környékén kezdõdött a tizen-
egy vendéglátós és négy kereskedõ tanuló
részére. Az elsõ napon a két kísérõ tanár és
a fiatalok a várossal ismerkedtek, fogadta
õket Bernd Hellmann, a város polgármes-
tere is. Majd a projektet segítõ szakképzõ

„BBS” iskolába tettek látogatást, ahol Jürgen
Steltner, az intézmény igazgatója mutatta be
a szakképzés helyszínét. Ezt követõen ismer-
kedtek meg a tapolcai fiatalok azokkal a 
munkahelyekkel - hotelekkel, üzletekkel,
éttermekkel -, ahol a szakmai gyakorlatukat
töltötték.

A november 27-én véget ért gyakorlat so-
rán nemcsak a szakmájuk ismerete mélyült
el, de sikeresen beilleszkedtek a környeze-
tükbe, intenzíven gyakorolták a német nyel-
vet és nem utolsó sorban ismerkedtek az or-
szág kultúrájával és barátságokat kötöttek.
A gyakorlat zárásaként europass bizonyít-
ványt és okleveleket kaptak a SZISZI ta-
nulói. N. Horváth Erzsébet

Szakmai gyakorlat Németországban

Jó hírünket vitték Németországba

Fotó: Iskola

A Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szö-
vetsége, a Magyar Géniusz Projektiroda, a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészetok-
tatási Intézménnyel együtt Géniusz Tehet-
ségnapot szervezett közel 300 résztvevõvel
december 10-én Badacsonytomajon.

A Géniusz Tehetségnap vendégeit a kis-
térség alelnöke, Miklós Tamás, Révfülöp pol-
gármestere is köszöntötte.

A program rendkívül sokszínû volt. Ezen a
napon nemcsak a közel kétezer kistérségi
képzõmûvészeti pályázat, mûvészeti projekt
anyagából rendezett kiállítás megnyitására
került sor, de a munkák értékelésére is: a ta-
nulók által illusztrált - a védett állatokat be-
mutató verseskötet bemutatására, versek, da-
lok tanulására, játszóházak, mûhelybemutatók
tartására, képzõmûvészeti kreativitás verse-
nyekre. A kistérségbõl több mint száz tanuló

vehetett át oklevelet és könyvjutalmat.
Varga Béláné oktatási referens vezetésével

megalakult a kistérségi Tehetségsegítõ Tanács,
amelynek célja, hogy a lehetõ legszélesebb
szakmai és társadalmi összefogással segítse a
tehetségek felkutatását, fejlesztését. A Tehetség-
segítõ Tanácsnak bárki tagja lehet, aki támogat-
ni kívánja e nemes kezdeményezést.      NHE

Kistérségi tehetségek

Vállalkozói fórumot szervezett a Bala-
ton-felvidék-Somló Szakképzés-Szerve-
zési Társulás a Széchenyi István Szak-
képzõ Iskolában november 30-án.

A társulás 2009-ben nyújtott be sikeres
pályázatot a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program támogatási rendszeréhez Glo-
bális kihívások, lokális válaszok címmel. 

Az így nyert közel 290 millió forint ösz-
szegû támogatási szerzõdést 2009 decem-
berében írták alá.

A Társulás kétéves projekt keretében öt
szakmai fórum megtartására vállalt kötele-
zettséget, amelynek célja, hogy a projekt-
ben résztvevõ intézményekben dolgozó
pedagógusok, valamint a külsõ gyakorlati
helyet biztosító vállalkozások között erõsít-
se az együttmûködést, és szakmai munká-
jukban segítse õket.

Stolár Mihály szerint a Társulás valameny-
nyi intézménye szoros kapcsolatban áll a
környezetükben lévõ gazdálkodó szerveze-
tekkel és szakmai kínálatának kialakítása
során igyekszik figyelembe venni a mun-
kaerõpiac igényeit. A Balaton-felvidék-Som-
ló Szakképzési Társulás elnöke hangsúlyoz-
ta: várhatóan három év lesz a szakképzés
hazánkban, tehát már 17 évesen szakmát
szerezhetnek a tanulók. - Ez komoly ki-
hívást jelent a Társulás számára is, de vár-

hatóan javítani fogja a szakképzés helyzetét
térségünkben - adott hangot véleményének. 

Szigeti Károly projektmenedzser elõadá-
sában a szakképzés racionalizálásának fon-
tosságáról, a moduláris képzés kiterjeszté-
sérõl és a 21. századi igényekhez szabott
tananyag-kidolgozás jelentõségérõl beszélt.
Véleménye szerint a projekt egyik legfon-
tosabb célja, hogy a hátrányos helyzetû
gyerekeket az iskolarendszerben tartsa, szá-
mukra minõségi szakoktatást biztosítson. 

Szollár Gyula az érintett Széchenyi István
Szakképzõ Iskola igazgatójaként fogalmazta
meg gondolatait. - A szakképzés sok pénzbe
kerül, tehát akármilyen fájdalmas lépés is,
de a közeljövõben meg kell teremteni a szak-
képzések integrációját, minõségének maga-
sabb szintre helyezését.

A fórumon a szakképzés új irányairól
Varga Julianna, a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetségének nemzetközi és
szakképzési igazgatója tartott elõadást a megje-
lent munkaadók számára, majd Biermann Margit,
a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ koordinációs igazgatója szólt a mun-
kaerõpiaci kereslet és kínálat alakulásáról.
A tanulószerzõdésekkel kapcsolatos aktuali-
tásokat pedig Végh László, a Veszprém Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara szakkép-
zési vezetõje ismertette elõadásában.     TL

Uniós projekt
a minõségi szakképzésért

A minõségi szakoktatás a cél - hangzott el a fórumon

Fotó: Töreky

Sportörökségünk ápolása

A pályamûveket dr. Nádori László
professzor értékelte

Fotó: N. Horváth

A képen a tapolcai Bárka Csanád

Fotó: Napló

Gitártalálkozó



- Beke Péter, Bíró László, Buti Gergõ,
Forika László, Illés Gábor, Kekk Sándor,
Korándi József, Kühár István, Sárközi
János, Sárközi Roland, Starcsevics Károly,
Starcsevics Lajos, Szabó Péter. Õk azok a
tapolcai tûzoltók, akiket az október 4-ei
kolontári-devecseri vörösiszap-katasztrófa
- ha lehet ezt mondani - talán még jobban
összekovácsolt. A bajtársiasság, a gyors
helyzetfelismerés, az azonnali cselekedet
felelõssége, az embermentés belülrõl jövõ
parancsolata mindig is jellemzõje volt a
tapolcai tûzoltókra, de mint a riporta-
lanyaim - Starcsevics Lajos, Beke Péter és
Buti Gergõ - mondják, olyant még soha
nem tapasztaltak, mint amilyent a tragédia
utáni órákban, napokban.

- A Magyar Alumínium Zrt. 10. számú
vörösiszap-tározójának átszakadásáról elõ-
ször az ajkai tûzoltókat értesítették 12 óra 28
perckor - emlékezik vissza azokra az órákra,
napokra Starcsevics Lajos parancsnokhe-
lyettes. - Õk 1-es fokozattal indultak a hely-
színre, de ezt ott már 3-asra - majd látva a tra-
gédiát - a legnagyobb készültségi fokozatra,
5-ösre emelték, és akkor, 13 óra 10 perckor
értesítettek bennünket, kérve a segítségünket.
Azonnal intézkedtünk, és három tûzoltó -
Beke Péter, Buti Gergõ és Kühár István - a ve-
zetésemmel elindult a helyszínre, Devecser-
be. Ott felvettük a kapcsolatot a mûszaki men-
tés vezetõjével, feladatot kértünk és kaptunk.

- Szörnyû volt az, amit ott tapasztaltunk -
veszi át a szót Buti Gergõ. - Embereket, álla-
tokat, autókat, kiszakított kerítéseket, bútoro-
kat sodort a vörös áradat. Kerítésekbe, villany-
oszlopokba kapaszkodó, kétségbeesetten jajga-
tó, segítségért kiáltó emberek voltak mindenütt.

- Az embermentés volt a legfõbb fela-
datunk, de mivel derékmagasságig hömpöly-
gött az iszap, gyalog nem tudtunk bemenni a
házakba, az udvarokba, de jöttek a rako-
dógépek, a pótkocsis traktorok és azokkal
sikerült menteni az embereket. A rakodógép
kanalába, a pótkocsiba ültettük õket - veszi
vissza a szót a parancsnokhelyettes. - Volt,
akinek a lába törött, míg másoknak a keze.
Dideregtek, remegtek. Volt olyan, akit csak
másfél, két óra múlva tudtunk kimenteni a
vörösiszapból. Bár sok volt a tûzoltó, a men-
tésben résztvevõ, de kevés volt a gép, amivel
ki tudtuk volna hozni az embereket a házak-
ból. Devecser tizenkét utcáját öntötte el az
iszap, kétszázhetven ház pusztult benne.

- A televízióban láttuk az elsõ híradásokat:
ami feltûnõ volt, hogy nagyon kevesen visel-

tek védõruhát, védõkesztyût, és sokaknak még
gumicsizmája sem volt a mentésnél. Önök
milyen felszerelésben voltak?

- A tûzoltóknak van egy speciális védõ-
ruhájuk, az volt rajtunk, de a bõrcsizmánk ha-
mar átázott. Szerencsére nem szenvedtünk
komoly sérüléseket, azaz a kisebbeket - a
szembe iszap fröccsent stb. - ott a helyszínen
el is látták. Sajnos, a lakosságnak az a része,
amelyik az iszapban állt, iszonyú szenvedése-
ket élt át. A mentés után azonnal lemostuk az
embereket vízsugárral, mindenki mezítelenre
vetkõzött, nem lehettünk tekintettel sem arra,
hogy idõs, vagy gyerek, férfi vagy nõ az illetõ.
Sajnos, volt olyan is, akirõl a levett ruhájával
együtt a bõre is lejött, szinte a húsa látszott.

- Már sok mentésben vettem részt, sok tûz-
esetet, tragédiát láttam, de ez rázott meg leg-
jobban - mondja az eddig csendesen hallgató
Beke Péter. - Rádión érkeztek hozzánk a hí-
rek, köztük azok is, amelyek halálesetrõl szól-
tak. Azt hiszem, hogy nemcsak engem, de
mindannyiunkat annak a tizennégy hónapos
kislánynak a halála érintett legmélyebben,
akit az édesanyja kezébõl sodort el a vörös-
iszap-áradat.

- Hány napig teljesítettek szolgálatot Deve-
cserben?

- Tíz napig - mondja Starcsevics Lajos. -
Az elsõ nap éjjel 1 óráig voltunk ott, a
következõ 4 ember pedig hajnalig, majd újra
érkezett a váltás.

- Önök szerint helyre állhat ott a rend?
Újra tud indulni az élet?

- Ott már soha nem lesz semmi olyan, mint
elõtte volt - mondja a parancsnokhelyettes. -

Nemcsak Devecserben mentettünk, de Som-
lóvásárhelyre is vezényeltek bennünket, hogy
öntözzük az utat, hogy védjük az embereket a
megszáradt vörösiszap porától. A szétszakadt
gáttól 20-22 km-re is elért az áradat, és még
ott is volt ereje pusztítani termõföldet, háza-
kat. Csak bízni tudunk benne, hogy újra ren-
des kerékvágásba kerül az ottaniak élete -
teszi hozzá.

A vegyikatasztrófa elsõ napja óta már két
és fél hónap telt el. Ma már a pontos adatokat
is tudjuk a károkról: közel egymillió tonna
vörösiszap ömlött ki a tározóból, a helyreál-
lítás 55 milliárd forintba fog kerülni. Pintér
Sándor belügyminiszter ígérte: jövõ július
végére az összes kárt felszámolják, felépítik
az összes házat és az élet visszatérhet a rendes
medrébe az adott településeken. A kormány
gyors intézkedéseirõl a települések vezetõi
többször is elismeréssel szóltak, de azt is
többször jegyezték meg keserûen, hogy az
emberi lelkekben okozott károk nemcsak
hogy nem mérhetõk számokkal, adatokkal,
de soha nem múlnak el.

Hogy milyen csodálatos az ember, hogy az
„élet él és élni akar”, annak nagyszerû me-
mentója lesz az az Életfa, amelyet a katasztró-
fa után állítottak Devecserben, jelezve or-
szág-világnak, hogy a hite és a reménye meg-
marad az embernek, ha összefogást, ha együtt-
érzést, ha segítséget kap.

Tapolca tûzoltóinak, a hétköznapok hõsei-
nek nemcsak a megye, de Tapolca Város Ön-
kormányzata is hálás szívvel köszönte meg a
vészhelyzetben tanúsított helytállást.      NHE

Manapság talán nincs semmi meglepõ
abban, ha valaki hegyet mászik, de hat-
vanhárom évesen 4176 méter magasra
feljutni nem mindenkinek adatik meg. 
A tapolcai Tiszay Jánosnak viszont a nyár
folyamán sikerült.

A bauxitbánya nyugdíjas geológusa hosz-
szú és nagyon kemény utat tett meg, míg ál-
ma valóra vált. Erdélyi származása és szak-
mája okán mindig is járta a hegyeket, s mi-
után ez kiderült, sok tapolcai - közöttük én is -
köszönhet neki felejthetetlen barangoláso-
kat a legszebb vidékeken. A tiroli túrákon
többször jártunk Ausztria legmagasabb or-
main, de valahol az a négyezres szám nem
hagyta nyugodni. Fiával vágott bele a nagy
vállalkozásba, az utolsó menedékháztól 11
óra alatt járták meg a svájci Bishorn csúcsát.
Bár aznap utolsóként értek vissza, de gyõz-
tesen tértek haza.               Kalmár György

IGAZ TÖRTÉNETEK
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A tûzoltók a hétköznapok hõsei

Dr. Komjáti Sándor ügyvéd negyvenöt éve-
sen, 2009-ben kezdett el sportolni: fut,
kerékpározik, úszik.

2010 májusában - egy év elõkészület után -
Keszthelyen maratoni távot futott, majd a si-
keren felbuzdulva, ezt Budapesten is megis-
mételte.

Saját edzésterv szerint készül a versenyek-
re, már lefutott 2000 km-t. Tervei között az
Ultra Balaton-futás, a hosszú távú triatlon
szerepel. Míg az elõbbi verseny során négy
nap alatt kell körbefutni a Balatont, addig a
triatlon 3,8 km-es úszást, 180 km kerékpáro-
zást és 42,196 km futást „követel meg” az
indulótól.

Dr. Komjáti Sándor bízik az újabb és újabb
sikerekben. Mint mondja, a teljesítménye pél-
daértékû üzenet lehet mindenki számára: soha
nem késõ elkezdeni az új, a sportos életet.
Hajrá! NHE Célba értem!

Soha nem késõ

A két Tiszay hazafelé közelrõl megnéz-
te a Matterhornt - de János már nem
akar ilyen magasra menni (most még)

Fotó: Archív

Az áradat mindent elpusztított

Fotó: Tûzoltóság

Az állatok is elszenvedõi voltak a
katasztrófának

Fotó: Tûzoltóság

Buti Gergõ és Beke Péter a bevetésen

Fotó: Tûzoltóság

Svájci csúcson

Tenoristának készült, költõ lett belõle
Lackfi János tenoristának készült, de út-
közben eltévelyedve költõ, - ahogy õ fo-
galmazott - „terrorista” lett belõle. Az író-
költõ mindig felrobbantja a világot, és a
darabokból egy másikat rakosgat össze
papíron - vallja. 

December 10-én a Wass Albert Könyvtár
és Múzeumban Németh István Péter költõ
vendége volt Lackfi János költõ, mûfordító,
tanár, öt gyermek apukája.  Nem esett mesz-
sze az alma a fájától, hiszen a 39 éves költõ
szülei is írók, költõk, sõt a család mind-
három tagja József Attila-díjjal büszkélked-
het - tudhatta meg a közönség Németh István
Péter bevezetõjébõl. A beszélgetés kapcsán
Lackfi János felidézte „irodalmilag elõnyös
helyzetû” gyermekkorát, ahol természetes
volt, hogy az irodalom egy szakma, amely
egy szöszöléssel, latolgatással, piszmogás-
sal teli munka. Nem voltak illúziói az iro-
dalmárokról.

A költõi pályára is kitért a kérdezz-fe-
lelek beszélgetés, néhol a válasz vers for-
májában érkezett. A hallgatóság értesül-
hetett arról is, hogy korunk irodalmár tehet-
sége, a Duna TV Lyukasóra címû vers
feladványos mûsorának egyik állandó ven-

dége is. A szellemi „apukáról” is esett szó,
aki nem más, mint Kosztolányi Dezsõ. Az õ
mûveit vinné magával leginkább Lackfi János
arra a bizonyos lakatlan szigetre.          KE

Nagy sikere volt a gyermekeknek tar-
tott, versekkel, humorral fûszerezett
elõadásnak is

Fotó: N. Horváth



Charles Dickens David Copperfield-jénak
bemutatására kérte fel Németh István Péter
irodalmár, mûvészettörténészt megyénk
napilapja, a Napló december 15-én, a vá-
rosi könyvtárban. 

Mint Barták Péter fõszerkesztõtõl meg-
tudtuk, a megyei újság a híreken túl klasz-
szikus irodalmat is árul, azaz ügyfélszol-
gálati irodáiban, szép kivitelû, szolidan ára-
zott könyvek is kaphatók.  

A fõszerkesztõ és munkatársai ezeket a
könyveket és vele az olvasást népszerû-
sítik a megye több településén is. Tapol-
cán Charles Dickens regénye, ifjúságunk
maradandó élménye, a David Copperfield
vált értõ és élményszerû irodalmi elemzés
tárgyává. A kulturális eseményen Németh
István Péter - Szijártó János újságíró kér-
déseinek fonalán - mutatta meg a híres
regény sokoldalúságát, rétegeit, hányatott
sorsú írója életét, motivációit.       

Töreky László
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ÉLETMÓD - SZABADIDÕ

Harmincadik születésnapját ünnepli a
Nyirettyû Népzenei Együttes.

A Batsányi Táncegyüttes háttérzenekara-
ként indult együttes kezdetben a tapolcai ze-
neiskola tanáraiból és növendékeibõl tevõ-
dött össze, ma már három város - Tapolca,
Veszprém, Várpalota - zenetanáraiból áll a
Nyirettyû. A hegedûn Farkas László zene-
karvezetõ játszik, a brácsás Szabó Gábor, a
bõgõt Mozsdényi György szólaltatja meg,

Vecsey Ervin hangszere a klarinét, Mózner
Miklós tapolcai zenetanár pedig furulyán játszik.

Repertoárjuk nagyon gazdag: Erdélytõl
Rábaközig megszólaltatják a magyar nép-
zene kincseit. A hazaiak mellett számtalan
külföldi fellépésük is volt már.

A nemzeti kultúra ápolásáért negyed-
százados jubileuma alkalmából a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés Pro Comitatu-díj-
ban részesült az együttes.                 NHE

Örömzene a Nyírettyûtõl

Fotó: Archív

Németh István Péterrel Szijártó János
beszélgetett

Fotó: Töreky

Horváthné Németh Edit alpolgármester köszöntötte az amatõr mûvészeket

Fotó: Töreky

Születésnapi köszöntõ

A klasszikus irodalom
és a megyei napilap kapcsolata

Kiállítást nyitott a Batsányi Mûvelõdési Köz-
pont Képzõmûvész Köre november 19-én.
Az ünnepi eseményen az utóbbi másfél év
mûvészi termését állították ki nagy ér-
deklõdés mellett.

Egy-egy kiállítás, mûvészeti tárlat min-
dig igazi ünnep az alkotó, az alkotók szá-
mára. Különösen igaz ez azokra az embe-

rekre, akik nem megélhetésükért ragadnak
ceruzát, ecsetet, agyagot, sokkal inkább
saját kedvtelésükre, lelki igényeik kielé-
gítésére. Ilyen emberek a Batsányi Képzõ-
mûvész Kör tagjai.

Mint megtudtuk: örömmel és szenve-
déllyel teszik ezt szakmai irányítóik elhiva-
tott irányításával. A Batsányi Mûvelõdési
Központ aulájában és egy termében kiállí-
tott több száz alkotás hûen tükrözte azt a
tevékenységet, amely Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna rajztanárnak, a mûvészeti kör
vezetõjének odafigyelésével zajlik lassan
két éve.

A siker és az érdeklõdés pedig nem ma-
radt el.

A kiállítást megnyitó Horváthné Németh
Edit alpolgármester szavai hûen tükrözték
vissza a tárlat szellemiségét. Szerinte jó
egy olyan Kör kiállításán részt venni,
amelyet a közös érdeklõdés, a lelkesedés,
az alkotás öröme és a barátság tart össze.  

Töreky László

Hobbijuk az alkotás

Karácsony közeledtével mindig felmerül a
kérdés, hogy pontosan mit is ünneplünk
Szenteste alkalmával.

Gyakori válaszok közé kerül a család és a
szeretet ünnepe, de emellett sokan nem feled-
keznek meg a keresztény Megváltó, Jézus
Krisztus születésének évfordulójáról sem.
Ekkor megfogalmazódik a kérdés: a mai, pro-
fithajhászó világunkban egyre inkább háttérbe
szoruló vallás tudna-e a modern világ szá-
mára iránymutatóként szolgálni?

A vallások gazdasági tanításai és a modern
piacgazdaság összefüggéseinek értelmezésé-
re tett vállalkozást Botos Katalin, a Keresztény
gazdaság, globális piacgazdaság címû köny-
vében. A Kairosz Kiadó által, 2009-ben meg-
jelentetett mûvében arra keresi a választ,
hogy vajon szerepet játszanak-e az egyes or-
szágok sikerességében a világvallások tár-
sadalmi-gazdasági tanításai, és hogy hozzá-

járultak-e az eltérõ vallási tanítások a gaz-
dasági fejlõdéshez és hogyan?

A könyv könnyed, rövid olvasmány, amely
mindenki számára érthetõ gondolatokat fo-
galmaz meg a vallás és a globális világgaz-
daság kapcsolatáról. A felvetett kérdések
megválaszolásakor azt vizsgálja a szerzõ,
hogyan viszonyulnak a különbözõ vallások
a profitorientációhoz, a tudás alapú gaz-
dasághoz és a jótékonyság kérdéséhez.     

Koppányi Tamás

Keresztény gazdaság, globális piacgazdaság

TISZTELT TAPOLCAI ÉS TAPOLCÁRÓL
ELSZÁRMAZOTT POLGÁROK!

Ismét az Önök segítségét kérjük.
Hamarosan megjelenik N. Horváth Erzsébet és Parapatics Tamás 

albumsorozatának második kötete 

TAPOLCA - TÖRTÉNELMI JELEN (1990-2010)
címmel.

Ha az elmúlt 20 év várostörténetébõl õriznek olyan fényképeket, 
dokumentumokat, amelyeknek - az Önök megítélése szerint - 

a könyvben lenne a helyük, kérjük, hogy azokat jutassák el az alábbi címek
valamelyikére:

- N. Horváth Erzsébet, 8300 Tapolca, Vajda János u. 21.,
tel.: 06-87/322-303, ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu

- parapatics.tamas@tapolca.hu
- Kölcsey Nyomda Kft., 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

A rendelkezésünkre bocsátott anyagokat a beszerkesztés után visszajuttatjuk
Önöknek, és a könyvben a forrás megjelölésével közöljük azokat.

Köszönettel: a Szerzõk
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Bár a Földünkön élõ, közel hétmilliárd em-
ber legtöbbjének az anyanyelve az egyet-
len összekötõje a világgal, mégis számtalan
tudós indult már el és indul el ma is, hogy
választ keressen az alábbi kérdésekre. A
sokezer nyelv társtalanul létezik egymás
mellett, vagy a rokonság bonyolult szálai
kötik össze õket? „Bábel elõtt” valóban lé-
tezett a Földön egy egységes nyelv? Lesz-e
a jövõnek világnyelve? Parapatics Andreá-
val, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának doktoran-
duszával a magyar nyelvrokonság kérdé-
seirõl beszélgettünk.

- A tudomány mai állása szerint melyik
nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv? Kik
a legközelebbi nyelvrokonaink? Melyek a
nyelvrokonságról szóló tudományos állás-
pont legfontosabb bizonyítékai/érvei?

- A magyar nyelv az uráli nyelvek finn-
ugor ágába tartozik, azon belül legköze-
lebbi nyelvrokonaink az Ob-folyó menti
obi-ugorok: a vogulok és az osztjákok
(saját népelnevezésük alapján a manysik
és a chantik). A nyelvrokonság megállapí-
tására a történeti összehasonlító nyelvtu-
domány módszereit alkalmazva olyan sza-
bályszerû eltérések és egyezések sorát mu-
tatták ki a finnugor nyelvekben, ame-
lyekkel a nyelvtudósok minden kétséget
kizáróan igazolták a szóban forgó nyelvek
egymással való rokonságát. Önmagában
nem bizonyító erejû például szavak nagy
mennyiségének hasonlósága két nyelvben,
hiszen a szókészlet a nyelv legkönnyeb-
ben változó részlege (gondoljunk az el-
múlt húsz évben átvett rengeteg nemzet-
közi - például informatikai - szóra, mégsem
hisszük, hogy Bill Gates a rokonunk, az
amerikai nép pedig a nyelvrokonunk
volna). Sokkal nehezebben és lassabban
változik ellenben - ezért meggyõzõbb bi-
zonyító erejû - a nyelvtani rendszer, pél-
dául az, hogy egy nyelv elöljárószókat vagy
a szóhoz ragasztott toldalékokat használ-e
ragozásához.

- Valóban „délibábos” minden, a tudo-
mányos állásponttal szemben álló nyelv-
rokonság-kutatás? Volt már számtalan pél-
da a tudomány történetében arra, hogy a

megcáfolhatatlannak hitt „bizonyítékot” az
újabb és újabb kutatások szinte lesöpörték
az asztalról. Ez miért nem fordulhatna elõ a
nyelvrokonság-kutatással is? 

- Az ismert nyelvek körében ez még nem
fordult elõ - az új, finomodó módszerek
ellenére sem!  Nyelvtudományi körökben, a
történeti nyelvtudomány általánosan alkal-
mazott módszereit elfogadók között min-
denütt elismert, tudományosan igazolt tény-
nek számít, hogy a magyar nyelv a finnugor
nyelvekkel rokon. A nyelvrokonítási kísér-
letek azért sem fogják lesöpörni a finnugor
nyelvrokonság tényét, mert ezeknek  kuta-
tásmódszertani hiányosságaik vannak: egy,
a nyelvtudomány körébe tartozó tényt álta-
lában megfelelõ nyelvtudományi képzettség
nélkül, és nem (vagy nem kielégítõ) törté-
neti nyelvtudományi módszerekkel vizsgál-
nak. Érdemes hangsúlyozni: a nemzeti iden-
titásnak a nyelvrokonság csak az egyik, és
nem is a legfontosabb összetevõje. Egy, a
nyelvészek által kutatott tudományos kérdés
önmagában nem tehetõ felelõssé az egyes
emberek erõsebb vagy gyengébb nemzettu-
datáért.

- Kire és mire hivatkozik a Magyar Nyelv-

tudományi Társaság az állásfoglalásában?
- Egyetemi nyelvészeti órákon is téma szo-

kott lenni, hogy a hallgatók milyen más vé-
leményekkel találkoznak - írásban és beszél-
getésekben egyaránt, s ezekbõl is változa-
tos, színes kép alakul ki. De hogy konrétu-
mot is említsünk: Szõcs Géza kulturális ál-
lamtitkár úr például programjának ismerte-
tésekor többek között azt nyilatkozta, hogy
a mai magyar népesség genetikai kapcsolat-
rendszerének feltérképezésével - a Julianus
Barát Program keretében - tenne igazságot
most már véglegesen: valóban megalapo-
zott-e a finnugor „elmélet”? A Társaság ál-
lásfoglalása világosan leírja, hogy a nyelv-
rokonság a nyelvi rokonságról szól, a gene-
tikai vizsgálatokkal viszont antropológiai ro-
konság vizsgálható, nyelvi nem. Világosan
megfogalmazódik az is, hogy „a finnugor
nyelveket beszélõ népek történetük folya-
mán - más népekhez hasonlóan - számos
néppel keveredtek, és különbözõ hatások
érték õket”. A nyelvrokonság kérdése azon-
ban „másféle megközelítést kíván, mint pél-
dául a genetikai vagy a kulturális rokonság
- a nyelvrokonaitól messzire került és körül-
belül három ezer éves magyar nyelv eseté-

ben is”.
- 1748-ban Cetto Benedek így írt: „…csu-

dálatos, hogy Európában csak magányosan
állván a magyar nyelv, és ennek más nyel-
vekhez atyafisága nem lévén, mégis eddig
épségben megmaradhatott.” Neked, mint
nyelvésznek, mi a véleményed a „meg-
maradásról”? Miért nem tûnt el a magyar
nép és a nyelve az elmúlt évezredekben úgy,
mint ahogy letûntek a történelem szín-
padáról az avarok, a gótok stb.?

- Nincs nyelv az azt használó közösség,
társadalom nélkül. A megmaradás feltétele
tehát egyrészt a közösség megmaradása (e
szempontból nem jó jel a magyar népesség
fogyása), másrészt pedig a közösség maga-
biztos anyanyelvi tudata. Egy nyelv verseny-
képes, ha az otthoni, családi beszélgetések-
tõl kezdve a különbözõ szakmák, tudomány-
ágak sajátos nyelvezetéig minden nyelvhasz-
nálati színtéren képes kielégíteni a beszélõ-
közösség nyelvi igényeit. A magyar nyelv pe-
dig napjainkban is versenyképes. Ez azon-
ban nem végleges állapot: ahhoz, hogy fenn-
maradhasson, versenyképességét meg kell
õriznie.. Ha tehát az értelmiség nem törõdne
az anyanyelvi szaknyelvek, tudományos nyel-
vek fejlesztésével, akkor csorbulna a ma-
gyar nyelv versenyképessége, ezzel pedig
romlanának az anyanyelv jövõbeli kilátásai.
Ebbe az irányba mutathat, ha a beszélõkö-
zösség nemzettudata bizonytalan vagy sem-
leges.

- Az õsök nyomát az elmúlt évszázadok-
ban többen is kutatták - hogy csak néhányat
említsek közülük: Torkos József, Sajnovics
János, Kõrösi Csoma Sándor, Reguly Antal.
Napjainkban kik azok a tudósok, akik ennek
az ügynek a legelkötelezettebbjei?

- A nyelvészek közül a teljesség igénye
nélkül: Bakró-Nagy Marianne, Bereczki
Gábor, Csúcs Sándor, Csepregi Márta,
Honti László, Keresztes László, Nyirkos
István, Pusztay János, Szíj Enikõ és mások.
Valójában valamennyi finnugor nyelvészt
említhetnénk, itthoniakat és külföldieket
egyaránt - finn és észt nyelvészeket, az
oroszországi finnugor anyanyelvû nyelvé-
szek egy részét, de olasz, német, svéd, ame-
rikai, kanadai stb. nyelvészeket is.      NHE

A magyar nyelv napjainkban is versenyképes

Egy, csak egy legény...

Téli fürdõzés a Malomtóban (1920 körül)

Múlt a jelenben
2010. december 31-én 11 órakor

ússzon együtt
Schirilla Györggyel 

a Malomtóban!
Elõzetes nevezés: 06-30/9293-540

Fotó: Domaniczky



A Microsoft Magyarország és a Modern
Iskola magazin november 18-20. között
második alkalommal szervezte meg az
Innovatív Tanárok Fórumát (ITF).

A párbeszédre, az egymástól tanulás le-
hetõségére épülõ interaktív szakmai talál-
kozón több mint kétszáz pedagógus vett
részt.

Az ITF ötletbörze-kiállításán saját pro-
jekttel - a legkülönbözõbb témákban: digi-
tális embertan, történelmi térképek, számí-
tógépes fizikai kísérletek stb. - mintegy 50
pedagógus mutatkozott be.

Az ebbõl az alkalomból megrendezett öt-
letbörze-kiállítás elsõ helyezettje a Tapol-
cáról indult Szabados Tímea és kollégája,
Vásárhelyi Virág lett. Õk a II. Rákóczi
Ferenc Fõvárosi Gyakorló Közgazdasági Szak-
középiskola tanárai. Moszkvában 2011 ta-
vaszán Õk képviselik majd Magyarországot
az európai Innovatív Tanárok Fórumán.

De menjünk egy kicsit vissza az idõben!
Bár Tímea a középiskolai éveit Veszprém-

ben, matematika, számítástechnika szakon
töltötte, az érdeklõdése szerteágazó volt. Már
a Dobó-lakótelepi általános iskolában õ volt
a versmondó kislány, részt vett a színjátszó
csoport munkájában, néptáncolt - elõször a
Batsányi Táncegyüttesben, majd a Kinizsi-
ben -, középiskolásként a kollégiumi szín-
játszókörben szerepelt. Folytathatnám még
a sort, de talán már ezek is alátámasztják azt
a kijelentésemet, hogy nem véletlen, hogy
Tímea nem a mûegyetemre adta be a jelent-

kezési lapját, hanem a pécsi egyetem ma-
gyar-kommunikáció szakára, miután egy évet
kihagyott az érettségi után.

- Nem bántam meg, hogy így tettem - nyi-
latkozta egy interjúban. - Akkor bukkantam
rá Márai Sándor örökérvényû igazságára,
azaz arra, hogy soha nem szabad az életben
semmit siettetni, mert a dolgok, a találkozá-
sok, a kapcsolatok és a szerelmek lassú
hömpölygéssel mind eljutnak az emberhez
kellõ pillanatban, csak angyali türelemmel
kell kivárni. Nos, mivel angyali türelmem

nem volt, ezért is örültem annak, hogy a
Tapolcai Városi Televízió új arcokat kere-
sett és én a bemondója lettem. Az itt szerzett
média-tapasztalat sokat segített abban, hogy
késõbb Pécsett, az egyetem televíziójának a
munkatársa lehettem. Otthon, a kisvárosi tele-
vízióban, a „mély vízben” Németh Józsefné
Erzsi néninél a televíziózás majd minden
mûfaját kipróbálhattam: voltam mûsorveze-
tõ, bemondó, riporter. De az is óriási élmény
volt, hogy játszhattam az általa rendezett
Légy jó mindhaláligban is. A veszprémi és a
tapolcai színházi élmények, szereplések az-
tán egészen az egyetemi színpadig és a pécsi
Nemzeti Színházhoz vittek. Míg az egyetem
színpadán Báthory Annát játszottam, addig a
színházban Az aranyember Noémijének sze-
repét osztotta rám Balikó Tamás, a rendezõ.

A mozgalmas egyetemi évek után Tímea
ismét válaszút elõtt állt: tanár legyen vagy
televíziózzon. Sokáig volt a TV2 pécsi
tudósítója, majd gyakornoka Budapesten.
Ma a Radio Café szerkesztõje, de fõ hiva-
tása a tanítás.

És máris visszaérkeztünk a jelenbe! 
A díjnyertes pályamûrõl, a William Golding

A legyek ura címû regényét feldolgozó
Golding Show-t Tímea és kollégája, Vásárhelyi

Virág így mutatta be:
- A projekt ötletét az a hasonlóság adta,

ami egy internetes közösségi hálózat tag-
jainak és egy valóságos osztály, vagy kisebb
emberi közösség összezártságában közös:
nevezetesen, hogy a csoport tagjait a szerep-
lõk nem tudják megválogatni, és így az
online csoportba is hasonló egymásra utalt-
sági helyzet alakul ki, mint egy valóságos
csoportban. A projekt jó lehetõséget ad a
tanulóknak arra, hogy egy szerepjáték ré-
szeseként megéljék a könyvben megírt élet-
helyzeteket, majd azokat drámajáték kereté-
ben fel is dolgozhassák.

Hogyan is nyilatkozott néhány évvel ez-
elõtt Tímea? „Nem szabad siettetni a dolgo-
kat, minden eljut az emberhez egy kellõ pil-
lanatban.” Azt már csak a tanárból lett új-
ságíróként teszem hozzá, hogy ez így is van
rendjén.

A Tapolcáról indult diáklány sokszínû,
kaleidoszkóp-világa így formálódott és for-
málódik napjainkban olyan egésszé, amely-
ben most már nemcsak, hogy megfér egy-
más mellett a középiskolai reál alap és a
mûvészi hajlam a tanári elhivatottsággal, de
egymásra épülve ki is teljesítik Tímea
életét. N. Horváth Erzsébet

A Városi Rendezvénycsarnok biztosított he-
lyet november 6-án a vörösiszap-károsul-
tak megsegítésére szervezett jótékonysági
koncertnek.  Az est folyamán fellépõ szá-
mos elismert mûvész között ott voltak Ta-
polca város szülöttei is, köztük Tóth Vera és
Gabi, akikkel együtt gyerekeskedtem,
akikkel egy házban laktam. Azóta sokat
fordult velük a világ, de Gabi ma is azt vall-
ja, hogy Õ csak egy egyszerû tapolcai lány.

- Szeretsz Tapolcára visszajönni?
- Természetesen, igen! Itt vannak a nagy-

szüleim, a régi barátaim, és talán ez volt a leg-
nehezebb: a baráti társaságot itt hagyni.
Sokan elmentek külföldre dolgozni közülük,
így még nehezebb összefutni velük. Jó haza-
jönni, bár miután az ember belekerül a nagy-
város forgatagába, három nap elég ahhoz itt-
hon, hogy visszahívja a nyüzsgõ, lüktetõ nagy-
város és nem utolsó sorban a munka, de en-
nek ellenére én egy abszolút egyszerû tapol-
cai lánynak érzem magam. Ez így normális,

mert aki elfelejti, honnan indult, az nem
érdemli meg a sikert sem. Aki elszáll
magától, az már nem fog kapni a fentiektõl
kegyelmet arra, hogy sikeres lehessen.

- A munkavilága mennyire megterhelõ? 
- Nagyon sokat dolgozom, sok felkérésem

van. Az elmúlt hetekben felléphettem az X-
faktorban élõben az új lemezem címadó dalá-
val az Elég volt-tal, amit 3 és félmillió ember
nézett. Ezután a ValóVilágnak fogom énekel-
ni a fõcímdalát egy másik énekessel. Idõ-
közben megjelent a nagylemezem is. Szóval
folyamatosan dolgozom, sok fellépésem van.
Kifejezetten örülök, hogy most itt lehetek
Tapolcán, mert sajnos, ide keveset hívnak. 

- A munkától megterhelt lelkivilágodban,
harmónia uralkodik? 

- Azt gondolom igen, boldog párkapcsolat-
ban élek a kedvesemmel, aki szintén zenész.

- Fontos számodra a hit? 
- A hit a legfontosabb dolog a világon, hi-

szen ha nem hiszel, akkor mindenfajta beteg-
séggel vagy bármivel szemben csak vesztes
lehetsz.  A hit mellett nagyon fontos számom-
ra a pozitív gondolkodás, ha hiszel abban,
hogy meg fogsz gyógyulni, hogy sikeres le-
szel, és ha ezt programozod magadba, akkor
eredményt is érsz el. 

- Ha azt mondom család, mi jut elõször
eszedbe?

- Ha hazajövök a Cuni mamához és a
Kálmán mamához, elkészítik a nokedlis pör-
költet és a madártejet. A szüleim is Buda-
pestre költöztek, és ott támogatnak, segítenek
bennünket.

- Ha azt mondom szeretet és barátság, mit
tudnál e két szóhoz kötni? 

- Nem csak pozitívan tudok vélekedni,
mert sajnos voltak „barátok”, akikben csalód-
nom kellett. A barátokból csak kettõ maradt
itt Tapolcán. De inkább két barát, mint 10
slepp. Kovács Edina

Kövesdi Anikó a tapolcai Bárdos-iskola pad-
jaiból került a Szombathelyi Külkereske-
delmi Szakközépiskolába, majd a Pécsi
Tudományegyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Karán szerzett diplomát. Már több éve
Japánban él, ott az Osaka Egyetem Me-
nedzsment és Marketing szakán végzett. A
kötõdéseirõl így beszélt.

- Japán ösztöndíjjal kerültem ki az ország-
ba. Hogy miért vonzott Japán? Már az álta-
lános iskolában elkezdtem karatézni, aztán
megszerettem Japánt. Kicsit tanultam is a
nyelvet, aztán a pécsi egyetemrõl cserekap-
csolattal ki is jutottam oda.

- Nem volt nehéz megszokni az új környeze-
tet?

- Nehéz volt. Fõleg a kommunikáció. Sem
angolul, sem japánul nem tudtam jól. Három
hónapomba került beleszokni mindenbe, de
mindenki kedves, örülnek, ha csak egy kicsit
is beszéli az ember a nyelvüket, szereti a
kultúrájukat, így sikerült hamar beilleszked-
nem. Eleinte sok problémám volt az írás-
jelekkel is. 

- Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?
- 2004-ben, amikor elõször jöttem Japánba,

találkoztam vele a karate által. Õ volt az
edzõm. Amúgy ugyanabban az évben szület-
tünk, Õ is harminc éves. Együtt karatéztunk,
hétvégenként pedig angolt tanultunk, ugyanis
megkért engem, hogy tanítsam. Ebbõl alakult
ki a komoly kapcsolat. Ma Japán legnagyobb
tava, a Biwa-tó mellett élünk a párommal.

- Õ mivel foglalkozik?
- Mezõgazdászként tevékenykedik. Tavaly

december óta zöldségeket (spenót és más le-
veles zöldségek) termeszt. 

- Hol volt az esküvõtök?
- Japánban volt az esküvõnk. 2009. már-

cius 20-án. Egy kulturális világörökségként
könyvelt shinto templomban. A lakodalom-
ban öltöztünk át magyar tradícionális ruhába.
Volt menyasszonytánc is. 

- Ott milyen egy esküvõi szertartás?
- A tradícionális japán esküvõ shinto temp-

lomban zajlik. A szertartás kb. ugyanolyan,
mint otthon. Hûséget fogadunk egymásnak, és
megígérjük, hogy boldog családot alapítunk.  

- Ott kint milyen munkával foglalkozol?
- Egy hulladék-feldolgozó - újrahasznosító

cégnél dolgozom. Környezetvédelemmel is
foglalkozom. Újrahasznosítható dolgokat (új-

ság, doboz, konzerv, mûanyag palack) gyûj-
tünk, és az eladásukból befolyt összeggel tá-
mogatjuk a helyi környezetvédelmet. Gyûjtünk
használt olajat is, amit egy bizonyos techniká-
val megtisztítva biodieselként lehet használni
autókba. Környezetvédelmi oktatással is fog-
lalkozom.

- Mi a hobbid?
- Szeretek kirándulni, természetben lenni.

Jógázom, spirituális könyveket olvasok, vagy
magam is gyakorlom. 

- Japánban hogyan ünneplik a karácsonyt?
- Mivel Japánban kevés a keresztény, nem

olyan fontos ünnep, mint Európában. Nagy-
részt a szerelmespárok ünneplik meg a kará-
csonyt vacsorával, kis ajándékkal. A gyerekes
családokban is gyakori a karácsonyozás, de
inkább amerikai stílusban. A fehér epertorta
nagyon népszerû ezen az ünnepen. 

- Mit üzensz a Felkelõ Nap Országából a
tapolcai fiataloknak?

- Azzal foglalkozzanak, amit szeretnek, ne
adják fel az álmaikat. Az a tudás, amit meg-
szereznek, örökké az övék marad és önbizal-
mat ad. Végül, de nem utolsó sorban legye-
nek büszkék arra, hogy magyarok. Arra, hogy
mi, magyarok milyen sokszínû kultúrával és
mennyi értékkel rendelkezünk, itt, Japánban
döbbentem rá.  Zentai Csaba
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TAPOLCÁRÓL INDULTAK

A legyek ura egy valóságshow keretein belül a Facebookon

Egy lány a második emeletrõl

Üzenet a Felkelõ Nap Országából

Szabados Tímea, mint Báthory Anna 

Fotó: Archív

Fotó: László Zsolt

A távoli esküvõ japán népviseletben

Fotó: Archív

Három fiatal, három különbözõ életút. A közös bennük az, hogy Tapolcán tették meg az elsõ lépéseiket, itt jártak
általános iskolába, itt eszméltek a világra és innen indultak a választott életpályájuk felé. Legyünk büszkék rájuk!



A sakkcsapat 2005-ben - a Tapolca Városi
SE Sakk Szakosztálya keretében - Kölcsey
Norbert anyagi támogatásával alakult meg.
A megalakult csapat fõ feladata a tehet-
séges tapolcai gyermek-sakkozók versenyez-
tetése a megyei felnõtt I. osztályú bajnok-
ságban.

A Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda Sakk-
csapata 5. éve vesz részt a Veszprém megyei
I. osztályú felnõtt csapatbajnokságban.

A 2009/2010. évi csapatbajnokságban a
csapat az igen elõkelõ II. helyen, azaz az
ezüstérmes helyen végzett.

A csapat összetétele:
A csapat kerete: 24 fõ. Ebbõl felnõtt 3 fõ,

ifjúsági (18 év alatti) 6 fõ, gyermek (14 év
alatti) 15 fõ.

Csapatvezetõ: Farkas József nyugdíjas tanár.

A csapat a 2010/2011. évi bajnokságban a
Veszprém megyei bajnokság mellett a Zala
megyei bajnokságban is részt vesz.

Paréj József

16   2010. december Új Tapolcai Újság

MAGAZIN

Szólj, síp, szólj ! . . .
A régi mesék vándorlegénye még kaphatott bebocsátást, éjjeli szállást itt-ott. A „Családi

kör” rokkant hõse földre hintett szalmán nyugszik. - A második világháború idején a „lóel-
lósok” katonái asztalainkra feküdtek (más hely már nem volt) a végsõ napokban.
Megfértünk a szükségben, még útravaló kenyeret is adtunk nekik.

Aztán jött - napjainkig - a 65 éves béke (?). Vérrel, embertelenséggel, majd szabad-
rablással. Elfogyott a hit (kiverték az emberekbõl), nincs bizalom, kiégett a szeretet. A ván-
dorok - is! - visszaéltek a jóhiszemûek bizalmával. A gazda nem nyit ajtót az idegennek.
Ismerõst sem fogad be.

- Mi törhet át e kölcsönös páncélon?
Petõfi jóslata?
Ha majd a bõség kosarából mindenki egyaránt vehet
Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet
Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán… Dr. G. T. G.

Felettünk a csillagok 43. rész
Egy szuperföld légköre

Az ESO VLT távcsõrendszer segítségével
egy nemzetközi kutatócsoport megerõsí-
tette egy 2009-ben felfedezett exobolygó
légkörének létét, valamint az összetételét
is sikerült nagy valószínûséggel megha-
tározni.

A tõlünk 40 fényévnyire, a Kígyótartó
(Ophiuchus) csillagképben megfigyelhetõ
GJ 1214b tömege a Földének 6,5-szerese,
az átmérõje pedig 2,6-szer nagyobb. Mivel
csillagától alig 2 millió km-re kering, így
csupán 38 órára van szüksége ahhoz, hogy
megkerülje. Szerencsénkre felõlünk nézve
éppen elhalad a csillaga elõtt, így fedési
exobolygóról beszélhetünk. A GJ 1214 egy
vörös törpe, aminek fénye háromszázszor

halványabb, mint a Napé. Emellett a mérete
is jóval kisebb, ami szintén segítette a boly-
gója felfedezését, mivel az kellõen nagy
méretû a csillag korongjához képest.

A legvalószínûbb modellek alapján a GJ
1214b egy kõzetbolygó, aminek vagy víz-
gõzbõl, vagy fõként hidrogénbõl álló lég-
köre van. Az utóbbi eset csak abban az eset-
ben valószínû, ha a bolygó felszínét köd és
felhõk takarják, a Titánhoz, illetve a Vénusz-
hoz hasonlóan.

Ez az eredmény elég nagy elõrelépésnek
tekinthetõ a Naprendszeren kívüli bolygók
légkörének tanulmányozásában. A GJ 1214b
megfigyelését a közeljövõben infravörös
hullámhosszakon tervezik.   Huszák László

A Tamási Áron Mûvelõdési Központ januári programjai

08. 8-12 óra: Nemzeti Véradó Nap; 8. 17 óra: Wass Albert Emlékest és jótékonysági ren-
dezvény; 17. 19 óra: Bérletes színházi elõadás. Pannon Várszínház: Két úr szolgája - komé-
dia; 31. 19 óra: Filharmónia bérlet. Budapest Saxophone Quartet, Vukán György - zongora.

Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Babamasszázs:
szerda 10.30-12.00. Baba-mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és mamák kellemes közös
idõtöltése, hasznos elõadásokkal. Bridzs klub: hétfõ 18 óra. Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30,
szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Nagy Zoltán grafikus
(Tapolca, 1916. szeptember 15. - Budapest, 1987. február 28.)

Tapolca több grafikust is adott a mûvészetnek. Közülük az egyik legismer-
tebb Nagy Zoltán. Idézzük fel róla a legfontosabb tudnivalókat. Gyer-
mekkorát fõleg Tapolcán és Révfülöpön töltötte. A gimnáziumot már
Budapesten végezte  el. 1935-1941 között az Iparmûvészeti  Iskolán tanult,
ahol Haranghy Jenõ tanítványa volt. A kitûnõ mester nagy hatással volt rá és
ez nagyban befolyásolta Nagy Zoltán késõbbi mûvészi útját. 1940-tõl a

Pénzjegynyomda tervezõje,  ahol mind felelõsségteljesebb feladatokkal bízzák meg. 1943 óta
gyakori  szereplõje a hazai és nemzetközi grafikai kiállításoknak. A katonáskodás,  majd a hadi-
fogság ugyan megtörte a szépen induló pálya ívét, de hazatérve  új feladatokat vállalt. 1947-tõl
foglalkozott rézmetszetû és ofszet eljárással gyártott bélyegek készítésével. Ettõl fogva meghatározó
jelentõségû Nagy Zoltán bélyeggrafikai munkássága. Közel 300 db-ot tervezett (pl. a Népviseletek
sorozatot 1953-ban és 1963-ban, Bartók 1971, stb.). külföldre is tervezett bélyegeket. Többször
nyerte el „Az év bélyege” díjat. Emellett számos útlevél, értékpapír, alkalmazott grafikai mû, sok-
szorosító grafikai lap alkotója. 1954-tõl a Pénzjegynyomda tervezõosztályának vezetõje, majd
mûvészeti igazgatója lett. Legismertebb munkái a 10,  20, 50, 100 Ft-os bankjegy hátoldalának  és
a 20 Ft-os elõoldalának metszése, az  500 Ft-os bankjegy tervezése és az elõoldal tervezése. Az ez
utóbbin látható  Ady-portré alatt a jelzés - „NAGY  ZOLTÁN DEL. ET SC.” - elárulja:  Nagy Zoltán
tervezte („delineávit”) és metszette („sculpsit”). 1954-ben kapott Munkácsy-díjat. 1976-ben a
Tótfalusi Kis Miklós-díjat vehette át. Elnyerte a Munka Érdemrend arany fokozatát is. Sikeres önál-
ló kiállítása volt pl. Budapesten 1977-ben és Pécsett 1981-ben. Jelentõsek és megbecsültek
kisgrafikai lapjai is. Maradandót alkotott a technikailag tökéletes, valósághû rézmetszésben, de
szívesen használta a rézkarc és foltmaratás eljárásait is. Számos munkáját õrzik múzeumok és
magángyûjtemények. 1977-ben vonult nyugállományba. 1983-ban készített míves emléklapot a
tapolcai gyermekkönyvtár 20 éves évfordulójára. 1986-ban kérésünkre éppen tapolcai kiállítására
készült, amikor megbetegedett. Munkássága meghatározó a Pénzjegynyomda grafikai iskolájának
kialakításában, a hagyományok folytatásában. Mûvészete a magyar grafika történetének fontos
része volt és marad. /Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók 4 személyre: 80 dkg pulyka-
mell filé, 20 dkg fõtt gesztenye, 1 csomag
aszalt szilva (magozott), 1 dl vörösbor, 30
dkg vöröshagyma, 5 dkg liszt, bors, fahéj só,
0,5 dl olaj vagy 5 dkg vaj, 30 dkg bacon sza-
lonna, 0,5 l tej, 1 dl fõzõ tejszín, 1 kávéskanál
étkezési keményítõ, 1 csomag petrezse-
lyemzöld.

Elkészítés: A pulykamellet felszeleteljük,
klopfoljuk, fûszerezzük, majd rátesszük a vö-
rösborban áztatott aszalt szilvákat, közé tesz-
szük a feldarabolt fõtt gesztenyét, majd fel-
tekerjük, és hústûvel megtûzzük a roládokat.
Lisztbe forgatjuk, és olajon vagy vajon hirte-
len megkapatjuk, majd kivesszük és félre-
tesszük. Amikor kihûlt akkor betekerjük a
baconba, majd alufóliába. A megtisztított
vöröshagymákat apróra vágjuk, és a maradék

zsiradékon aranyszínûre pirítjuk, sózzuk,
borsozzuk. A pirított hagymára rátesszük a
begöngyölt húsokat, és felöntjük tejjel, tej-
színnel, és egy kevés vízzel úgy, hogy épp
ellepje a roládokat. Lefedjük az egészet, és
közepes lángon, vagy sütõben készre fõzzük.
Akkor van kész, ha a hús puha, a szaft pedig
sûrû a krémesre fõtt hagymától. Figyeljük
azért, mert a vizet lehet, hogy pótolni kell. Ha
a hús puha, de a szaftot nem találjuk elég
sûrûnek étkezési keményítõvel besûrítjük. A
szaftot tálaláskor átszûrjük, és apróra vágott
petrezselyemmel megszórjuk! Az elkészült
roládokat kibontjuk a fóliából, és forró vajon
átforgatjuk. Felszeleteljük, és tetszés szerinti
körettel, és a mártással tûzforrón tálaljuk.

Burgonyapürét ajánlok elsõdlegesen mellé!
Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Szaftos pulyka rolád vörösboros aszalt szilvával

és gesztenyével töltve, baconba burkolva

Bemutatkozik a Tapolca VSE-
Kölcsey Nyomda Sakkcsapata

Ismét néhány közmondás és szólás
- Ritka, mint a sárga holló.
- Nem kérték fel táncolni, pedig nem is
petrezselymet árult, hanem kovászos uborkát.
- Már az elsõ alkalom is szülheti a tolvajt.
- Nem ma lépett le a falvédõrõl, hanem teg-
nap.
- Állok elébe, majd a háta mögé lépett.
- Lépten-nyomon nyomon volt a nyomozó.
- A cimbalmos ül, de áll a bál.
- Ez az alvajáró félig ébren van.

- Vannak itt felmenõ rokonai? Hogyne, most
mentek fel lifttel a nyolcadikra.
- Tanár: Józsi, neked még mindig fogalmad
sincs, hogyan kell jó fogalmazást írni.
- Flegmatica sanktio (1723): Mária Terézia
flegmán legyintve mondja: én leszek az elsõ
királynõ.
- Fogy: alakul az alakja.
- Influenzás házaspár, lázaspár.

Dr. Töreky László

Magyar Mihály
emlékére

Négy nõi és négy öregfiú csapat rész-
vételével került sor a VI. Magyar
Mihály Labdarúgó Emléktornára a Vá-
rosi Rendezvénycsarnokban.

A Tapolcai Öregfiúk csapata nem talált

legyõzõre, mindhárom ellenfelét magabiz-

tosan verte. Második a Stari Beer Boys,

harmadik Diszel, negyedik a Honvéd gár-

dája lett. A torna legjobb játékosa a Stari

focistája, Szabó Zsolt, a gólkirály Péntek

Róbert, a legjobb kapus Németh László

(mindketten a TÖFC-tõl).

Tapolca nõi labdarúgói megismétel-

ték tavalyi sikerüket. Két gyõzelemmel 

és egy döntetlennel elõzték meg Zala-

apátit, Ajkát és Nyírespusztát. Külön-

díjasok lettek: legjobb mezõnyjátékos

Horváth Ildikó (Ajka), gólkirálynõ Buczkó

Zsuzsanna (Zalaapáti), legjobb kapus

Kranabeth Edit (Tapolca).                    AE

VI. Sipos Péter
Emléktorna

A hatodik alkalommal rendezett labda-
rúgó emléktornával a fiatalon elhunyt
rendõrre, Sipos Péterre emlékeztek tár-
sai.

A játék elõtt megemlékezõ zenével
(Honfoglalás) és virággal tisztelegtek fia-
talon elhunyt társuk fényképe elõtt a
rendõrök, majd dr. Smura János alezre-
des köszöntötte a családtagokat és a torna
résztvevõit.

A csapatok körmérkõzéseket vívtak, s
ebbõl a küzdelembõl az idei esztendõben a
házigazda Tapolcai Rendõrkapitányság
gárdája  került ki gyõztesen, megelõzve
Zalaszentgrót, Keszthely, Ajka és Sümeg
rendõrcsapatát.

A torna legjobbja a keszhelyi Tóth
Róbert lett.  AE

Halloween-parti 
a Batsányiban

Az amerikai szokásokra épülõ Hallo-
weent az iskola történetében elõször
rendezték meg ebben az évben.

A kötelezõ jelmezöltés mellett ter-
mészetesen a töklámpa készítésre, a
verseny feladatokra (almahalászás, fánk-
evés, „tökteke” stb.) is gondot fordítottak
a szervezõk.

Alegkreatívabb jelmezek díját a párduc-
lány és a múmia „tulajdonosa” nyerte el.

A vidám hangulatú parti tánccal ért
véget.     NHE



A közelmúltban befejezõdött nõi megyei
bajnokságban a megfiatalított tapolcai
csapat tisztességesen helyt állt. Kilenc mér-
kõzésbõl nyolcat nyert, egyet veszített.

A hetedik fordulóban a Tapolca VSE
vendége a Várpalota együttese volt.

A mérkõzés eleji bizonytalanságok után
egyértelmûen kitûnt, hogy a fiatal tapolcai
lányok az esélyesei a találkozónak. A fél-
idei 14:8-as eredményt szinte megdupláz-
va 29:17-es hazai gyõzelem született.

A nyolcadik forduló mérkõzése a várpa-
lotai Gál Gyula Sportcsarnokban folyt.
Õsi volt az ellenfél. Tapolcai, 30:16 ará-
nyú lett a siker.

A bajnokság befejezõ fordulójában, hazai
pályán szurkolóiktól is szépen búcsúztak a
lányok. 12:6-os félidõt követõen 29:18-as
gyõzelemmel. Így tavasszal a dobogó má-
sodik fokáról indulhat a csapat, a cél pedig
a dobogó csúcsa.
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SPORT

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A nemzeti sakkcsapat-bajnokság 2009/2010-es
szezonjának õszi fordulóit a 10. helyen zárta
a 12-es mezõnyben az NB/I.B osztályban
szereplõ Tapolca Rockwool VSE gárdája. Az
utolsó õszi mérkõzésén erejükhöz képest
mindent megtettek sakkozóink, hogy elkerül-
jék a nagyarányú vereséget a sokkal erõsebb
Tatai HSE ellen, ám ez nem sikerült. 2,5:9,5
arányban veszítette el a csapat a találkozót.
NB II-ben szereplõ sakkozóink minimális
gyõzelmet, de legalább gyõzelmet arattak
6,5:5,5 arányban  a Zala Volán TE felett. Így
hat forduló után a 8. helyen állnak

LABDARÚGÁS:
Az NB III-ban is véget ért a bajnokság. A
Badacsonytomaj-Tapolca FC a 16 csapatos
bajnokság 13. helyén zárta az õszt. A fiúk13
pontot gyûjtöttek. Az utolsó két fordulóban

az alábbi eredmények születtek: Badacsony-
tomaj-Tapolca FC-Répcelak 1:0 (góllövõ:
Szõcze), Balatonfüred-Badacsonytomaj-Ta-
polca FC 1:0.
Megyei I. osztályban szereplõ csapatunk
Zircen szenvedett 1:0 arányú vereséget.
A III. Tapolca-kupa elnevezésû teremlab-
darúgó tornán az U-17-es korosztály rúgta a
bõrt. Az ötcsapatos teremfoci legjobbjai az
Ajka fiataljai lettek. A tapolcai 17 évesek az
5. helyen fejezték be a versenyt.
Pápán rendezte a Veszprém Megyei
Labdarúgó Szövetség az idei évben a soron
következõ, 14. teremtornáját labdarúgó-
játékvezetõknek, ahol a tapolcai küldöttség  a
2. helyet szerezte meg.

KÉZILABDA:
Egy gyõzelem, két vereség a mérlege NB II-es
férfi csapatunknak a legutóbbi három fordu-

lóból: Veszprémi Egyetem SC-Tapolca VSE
35:37 (13:17), Tapolca VSE- Szentgotthárd
27:30 (13:15), Tapolca VSE-MKB II. 20:32
(13:15).

RÖPLABDA:
Ajkarendeken bonyolították a nõi és leány
megyei utánpótlás-bajnokság elsõ fordulóját
négy csapat részvételével körmérkõzéses
versenyrendszerben. A tapolcaiak a Pápa RC
felett arattak 2:1-es gyõzelmet, majd két
vereséget szenvedtek 3:0 arányban az ajkai
Röpisuli A és B csapataitól.
Veszprémben kilenc mini csapat mérte össze
tudását a mini korosztályos megyei bajnok-
ság elsõ fordulójában. A Tapolca ebben a for-
dulóban nyeretlen maradt.
Az Ajkán rendezett 12 csapatos Veres Pálné
Leány Gyermek Röplabda Tornán a tapolcai
röpis lányok az ötödik helyet szerezték meg.

Az oldalt készítette: Antal Edit

December 10-12 között került sor a Ma-
gyar Speciális Olimpiai Szövetség ha-gyo-
mányos teremlabdarúgó tornájára, mely az
idén három helyszínen zajlott Tapolcán.

Czémán Imre szakágvezetõ irányításával,
Nyírõ Krisztina vezetésével és a Szász Márton-
iskola és EGYMI pedagógusainak segítségé-
vel szervezték és bonyolították a versenyt,
mely kiegészült a Vodafone-projekt zárásával
is. A sporteseményen 25 csapat vett részt az
ország különbözõ pontjairól, valamint két
külföldi (román és szerb)vendégcsapat is
emelte a rendezvény színvonalát.

Az elsõ napon Bognár Ferenc, a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség régiós igazga-
tója, a Szász Márton-iskola és EGYMI intéz-
ményvezetõje nyitotta meg a tornát. A divi-
zionálás elõtt a VIP-csapat tagjaival (Kassai
Viktor, Várkonyi Attila, Inti, Balogh Tamás,
Telek András, Császár László, Boczkó Gábor)
mérkõzhettek a játékosok.

A divizionálást követõen a nõi csapatok a
Bárdos Lajos Intézményegységben, a férfi IV.

és V. divízió együttesei a Batsányi János Tag-
intézményben, a többi divízió csapatai a Váro-
si Rendezvénycsarnokban mérték össze tudá-
sukat.

A második nap zárásaként ünnepélyes ered-
ményhirdetés volt a nõi csapatoknál. Az ér-
meket Sebastian Gabriel Vacarescu, a Román
Speciális Olimpiai Szövetség labdarúgás szak-
ágvezetõje adta át. A nõk I. divíziójában Ta-
polca, a II.-ban Darvastó szerezte meg a gyõ-
zelmet.

A záró napon a férfiak helyosztóira került
sor. A II. és a III. divízióban tapolcai gyõ-
zelmek születtek, a IV. divízióban Darvastó a
második, az V.-ben a harmadik lett.

Az érmeket Császár László, Tapolca város
polgármestere, Horváthné Somogyi Ildikó, az
ÉFOÉSZ alelnöke és Kövesdi Anett, a Szász
Márton-iskola és EGYMI képviselõje adta át.

A tornát Császár László zárta le, melynek
mindhárom napja remek hangulatban, sérü-
lésmentesen zajlott. Úgy váltak el egymástól
a csapatok: „Jövõre ,Veletek, ugyanitt!”

Sikeres volt az évadzáró
egyesített labdarúgótorna

Õszi második a megyei kézilabda-
bajnokságban a nõi csapat

A megyei döntõben újra bizonyították a
Tapolcai Általános Iskola alsó tagozato-
sai, hogy ebben a tanévben is õk a
legjobbak a megyében a játékos sport-
verseny diák-olimpiai versenyszámá-
ban.

Az alsósok legfontosabb versenye a
tanév során a Játékos sportvetélkedõ,
melynek megyei döntõjét hosszú évek óta
Tapolca rendezi és Tapolca nyeri.

Az idei versenyre hét helyszínrõl, hét
megyei iskolából érkeztek a csapatok,
hogy a Városi Rendezvénycsarnok küzdõ-
terén eldöntsék, mely iskola csapata a
legügyesebb, leggyorsabb, legpontosabb.

A versenybizottság a küzdelem és játék
elõtti technikai értekezleten tíz feladatból
sorsolt ki hatot. A hat versenyszámból
négy lett a labdás (labdahordás, szlalom
labdavezetés, labdás ügyességi váltó, lab-
daátadások párokban) kettõ másfajta (tár-
shordás karikával, akadálypálya).

A látványos, nagy küzdelmeket hozó

versenyen nemcsak a kis versenyzõk és
edzõik, de a népes szurkolótáborok (szü-
lõk, nagyszülõk, testvérek) is izgulhattak,
mert rendkívül szoros eredmény alakult ki
a végsõ csatákban. Az elsõ helyet szerzõ
tapolcaiak 35 ponttal nyerték a versenyt, a
második-harmadik helyen holtverseny ala-
kult ki a két 34 pontos Herend és Bala-
tonalmádi között. Ezért õk még kötélhú-
zásban is megmérték magukat, s ez dön-
tött Herend javára. A további sorrend:
Balatonfüred, Radnóti-iskola; Várpalota,
Nepumuki-iskola; Csetény, Pápa, Munkácsy-
iskola.

A díjkiosztón Hanzmann László, a ver-
seny szervezõje minden résztvevõt megdi-
csért a sportszerû, nemes versengésért,
valamint a két tovább lépõ csapatot buzdí-
totta a további versenyre való felkészü-
lésre. A Tapolcai Általános Iskola csapatát
felkészítõ tanárok-tanítók: Krachun Éva,
Somogyi Andrea, Somogyiné Szakonyi
Judit, Karsai Hajnalka.

Ismét aranyérmesek kisiskolásaink Büszkék vagyunk párbajosainkra!

A Balaton Vívóklub remek párbajtõrözõi három versenyen összesen tíz
medáliát gyûjtöttek össze

A Veszprém Megyei Önkormányzat intéz-
ményei számára kiírt teremlabdarúgó-tor-
nát december 10-én rendezték a Városi
Rendezvénycsarnokban.

Az idei esztendõben is Kustos László, a
nyírlaki pszichiátriai betegek otthonának in-
tézményvezetõje szervezte a tornát a négy
meghívott csapat számára.

A megjelent sportolókat, vezetõket, vendé-
geket Bognár Ferenc köszöntötte. A tornát
jelenlétével megtisztelte Ács János özvegye,
Gabriella asszony is.

A dákai, a lesencetomaji, a nyírlaki és a
Szász Márton-iskola csapatai körmérkõzése-
ket játszottak. A legjobban ezen a napon a
szászosoknak sikerült, övék lett a gyõzelem.
Második helyen végzett a tavalyi gyõztes
Lesencetomaj, harmadikon Dáka, negyedi-
ken Nyírlak.

A torna befejeztével, az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen a gyõztesek és a különdíja-
sok Lasztovicza Jenõtõl, a megyei közgyûlés
elnökétõl és Ács Jánosnétól vették át a díja-
kat.

Tapolcai gyõzelem az
Ács János Emléktornán

Jobbnál jobb eredményekkel kényeztet-
nek minket az SzL-Bau vívói.

A Budapesten rendezett országos párbaj-
tõr-válogatóversenyen Rédli András több
mint százfõs mezõnyt utasított maga mögé
magabiztos vívással. File Mátyás ebben a
mezõnyben junior kora ellenére az elõkelõ
6. helyet szerezte meg. Saját korosztá-
lyában bronzérmet szerzett. A lányoknál
Siklósi Enikõ a 8. lett (õ még kadett ko-
rú).

A kadett lányoknál Felker Adrienn min-
denkinél jobb volt. A fiúknál Sáfár Cirill
ezüstérmet szezett, Kranabet Regõ az
ötödik helyen végzett.

A Szolnokon megrendezett felnõttek
országos vidékbajnokságán pástra lépett
és gyõzött Szalay Gyöngyi, atlantai bronz-
érmesünk, aki a legtöbb balatonos után-
pótlás vívópalántát edzi. 

Gyermek-kategóriában Cziráki Bálint
harmadik lett (Kalácska Botond 5.hely,
Gelencsér Bence 7. hely). Az egyéniben
nem induló Szencz Norbival kiegészített
csapat aranyérmet vehetett át.

Az újonc fiúknál Siklósi Gergely gyõ-
zött, Müller Roland bronzérmes lett. A

Siklósi, Müller, Szabó Ádám, Dezsõ László
alkotta csapat a dobogó legfelsõ fokára
állhatott.

Az újonc lányok együttese bronzérmes
lett (Schiffer Klaudia, Monostori Sára,
Rakk Laura, Csima Szabina). Egyéniben
Schiffer bronzérmet, Monostori Sára
ötödik helyet szerzett.

A kadett korosztályú lányok budapesti
versenyén Felker Adrienn bronzéremmel
szaporította gazdag éremgyûjteményét. 

Budapest, OB a MOL-kupáért: Óriási
siker az egyesület férfi szakágát illetõen a
Budapesti Honvéd SE mögött másodiknak
lenni. Vagyis ezüstérmet szerzett a File
Mátyás, Hanczvikkel Márk, Rédli András,
Kiss Gergõ összeállítású tapolcai csapat. 

Ez pedig azt jelenti, hogy az SzL-Bau-
legénység tavasszal elindulhat a Bajnok-
csapatok Európa-kupájában, mert a soro-
zat jelenlegi címvédõje a Honvéd.

Egyéniben Rédli András 3. lett (itt a gyõ-
zelmet a szintén tapolcai Boczkó Gábor
nyerte), File Mátyás pedig 6.

Az SzL-Bau nõi együttese is jól szere-
pelt - a Siklósi Enikõ, Felker Adrienn,
Szalay Gyöngyi trió a hatodik helyen zárt.



Tatay Sándor Kossuth-díjas író száz éve
született.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a
centenárium alkalmából kamarakiállítást ren-
dezett az intézmény elõcsarnokában. A ki-
állítást Kertész Károly nyugalmazott könyv-
tár-igazgató - az író személyes ismerõse -
nyitotta meg. Beszédében nemcsak a mû-
vész életútját idézte fel, de szólt mûvei leg-
fõbb üzenetérõl is: „A világon az ember a
legfontosabb”. A szerzõ távozása pótolha-
tatlan veszteséget okozott, de csodálatos vilá-
gát beleírta mûveibe, amelyekben tovább él.

A fotókkal, dokumentumokkal és sze-
mélyes tárgyakkal gazdagon illusztrált ki-
állítás anyagáért Kertész Károly köszöne-
tet mondott a megnyitón jelenlévõ Tatay
Ágotának, az író leányának és Vollmuth
Péternek, Badacsonytördemic polgármes-
terének. Kovács Edina

December 3-án a Városi Rendezvény-
csarnok adott otthont a meghívásos gyer-
mek teremlabdarúgó tornának.

A megmérettetésen hat csapat vett részt:
Badacsonytomaj, Monostorapáti, Nyirád,
Tapolca I, Tapolca II, Zalahaláp.

A kiegyenlített küzdelemben minden

csapat gyõztesként, oklevéllel, serleggel és
a Mikulás által küldött csomaggal térhetett
haza.  Cseh Diána

Száz éve született Tatay Sándor

Mikulás-kupa

A fogyatékkal élõ személyek európai éve
alkalmából, a darvastói Foglalkoztató
Intézet és a Kazinczy Tagintézmény ta-
nulói, dolgozói immmár nyolcadik alka-
lommal álltak színpadra december 14-én
a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

A rendezvényt városunk polgármestere,
Császár László nyitotta meg, az ajándéko-
zás örömérõl is megfogalmazta gondola-
tait. Vaski Ferenc „hozott egy szót”, a vára-
kozást, amiben „erõ, figyelem, készenlét,

türelem és vágy van”. Ezeket ne felejtsük
el karácsonykor sem - hívta fel a figyelmet
a Fõvárosi Önkormányzat Foglalkoztatási
Intézet intézményvezetõje. Késõbb, Bajner
Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgató-
ja köszöntötte a vendégeket, és beszélt a
szeretetrõl, az ünnep jelentõségérõl. Az
elõadott produkciók is rávilágítottak az
egyik elhangzott klasszikus dalszöveg
igazságára: „egyedül nem megy…”

Kovács Edina

Szép hagyománnyá nemesedett városunkban, hogy a karácsonyvárás kezdetét a Fõ
téri Betlehem kapujának megnyitása jelzi.

Kolop József szobrászmûvész alkotása minden évben újabb és újabb megoldásokkal
jeleníti meg a betlehemi éjszakát, amely évezredek óta üzeni: a várakozás nem volt
hiábavaló: megszületett a Megváltó.  NHE

A Nagyboldogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskolában december 13-án
Szent Luciára emlékeztek és feleleve-
nítették a Luca-napi hagyományokat.

A kotyolásról, a Luca-szék készíté-
sérõl, a Luca-búza vetésérõl, a Luca-ka-

lendáriumról szóló elõadás nemcsak az
iskola tanulóinak ismereteit bõvítette, de
a Szent Erzsébet Óvoda kicsinyeiét is.
Végezetül - svéd népszokás szerint - gyöm-
béres keksszel kínálták a rendezvény
résztvevõit. NHE

Falak nélkülKinyílt a Betlehem kapuja

Luca-napi hagyományok
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