
Látványos sakkgálának adott otthont
december 30-án a Városi Rendezvény-
csarnok.

A küzdõtéren kialakított 60 négyzet-
méteres sakktáblán élõ „bábuk” - világos-
ban a sakkiskola kiválóságai, feketében a
Balaton Isover párbajtõrözõi - játszottak

barátságos mérkõzést. Az egyik fél Mádl
Ildikó, a kétszeres olimpikon volt, a másik
Császár László polgármester. A végered-
mény 40 perc után: döntetlen. A mérkõzést
követõen az olimpikon nagymester és
Lakos Nikolett nagymester 22 táblán ját-
szott szimultánt.
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- Tapolca fejlõdése érdekében 2007
márciusában a Képviselõ-testület tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül fogad-
ta el a 2007-2010 közötti évek gaz-
dálkodásának Stratégiai Programját -
mondta Császár László polgármester
január 8-án a Hotel Pelionban megtar-
tott hagyományos újévi köszöntõjében.

- A civil szervezetek, vállalkozások
bevonásával készült - 2008 áprilisában
ugyancsak egyhangúan elfogadott - In-
tegrált Városfejlesztési Stratégia a hosszú
távú fejlesztési elképzeléseinket rögzíti.
Ezek a döntések határozzák meg az önkor-
mányzati választási idõszakok feladatait,

céljait. Végrehajtásán folyamatosan, együtt
dolgozunk. A 2009. évi önkormányzati
költségvetés bevételi és kiadási fõössze-
gei meghaladták az 5 milliárd forintot. Az
elõzetes kötelezettség vállalásokat is
ideértve közel 633 millió forintot sikerült
beruházásokra, felújításokra fordítani. Ez
az önkormányzatok költségvetési hely-

zetét figyelembe véve igen jó eredmény-
nek mondható. A gazdasági nehézségek
miatt csökkenõ helyi adóbevételeket így
igazoltan fejlesztésre fordítottuk - hang-
súlyozta Császár László.

/Összeállításunk a 2. oldalon Tapolca
2009. évi gazdálkodása stabil volt címmel./

Sokan fogadták el a város meghívását a 2010-es év elsõ rendezvényére

Szilveszter éjszakáján megtelt a Fõ tér szórakozni, táncolni vágyó
tapolcaiakkal

Mádl Ildikó, Lakos Nikolett és Császár László a nagy mérkõzés elõtt

Sikerek, beruházások, tervek

A közösségi élményt nyújtó rendezvé-
nyek sora ismét bõvült Tapolcán.

A szervezõk december 31-én közös szil-
veszterre hívták a város polgárait a Fõ térre. A
meghívást több mint ezer ember fogadta el.

Az óévet búcsúztató és az újat köszöntõ,
vidám hangulatú találkozás, a táncos kedv

egyik megalapozója a Team for Music-
együttes volt.

Éjfélkor Császár László polgármester
kívánt reményteli, boldog új évet a város
lakóinak.

/Összeállításunk a 4. oldalon A szeretet
erejével hegyeket lehet mozdítani címmel./

Együtt szilveszterezett a város

I. Sakkgála

A koncert közönségét Péni Béla karnagy köszöntötte

Nagy sikerû hangverseny helyszíne volt ja-
nuár 23-án a Városi Rendezvénycsarnok.

A Péni Béla karnagy vezette Tapolcai
Ifjúsági Fúvószenekar ismét bebizonyítot-
ta, hogy nemcsak tehetség szükséges a

magas színvonalú elõadáshoz, de mély-
séges tisztelet is a zene és a megszólaltatott
mûvészek iránt.

/Írásunk a 7. oldalon Újévi koncert 2010
címmel./

Újévi hangverseny

Csak annak tudnak segíteni, aki engedi
Tapolcán az Arany János utcában mûködik a város 30 férõhelyes átmeneti
hajléktalanszállója.

- Krízishelyzetben, téli idõszakban ennek a szállónak a kihasználtsága több száz
százalékos - mondja dr. Varga István, a szállót mûködtetõ Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetõje. - Kollégáim folyamatos felderítõ
munkát végeznek, járják a várost, és ha rátalálnak a hajléktalanra, igyekeznek
behozni õt a szállóra. De csak azon tudunk segíteni, aki engedi. A segítõ jobbot
kevesen fogadják el.

/Írásunk a 6. oldalon Krízishelyzetben a hajléktalanszálló... címmel./

Fotó: Töreky

Fotó: László

Fotó: N. Horváth

Fotó: Antal
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- Tapolca Város Önkormányzatának
2009. évi gazdálkodása stabil volt, a mû-
ködéshez hitelt nem vettünk igénybe. Az
eredményeket fegyelmezett gazdálkodás
mellett tudtuk elérni, megvalósítani -
mondta Császár László polgármester azon
az újévi fogadáson, amelyen a környezõ
települések polgármesterei, az intézmé-
nyek, civil szervezetek vezetõi, az üzleti
partnerek és a történelmi egyházak kép-
viselõi is részt vettek.

A 2009. évi beruházások, felújítások közül
a legjelentõsebbeket ismertette a város veze-
tõje.

- A több alkalommal elutasított iskolafej-
lesztési pályázatunk ellenére saját forrá-
sainkból, 154 millió forint beruházási ösz-
szegben valósítottuk meg - rekordidõ, 60
nap alatt - a Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményében az okta-
tási feltételek minõségi javítását, amely a
gyakorlatban a magastetõ létesítését, az
energiatakarékos nyílászárók beépítését,
hõszigetelõ homlokzati vakolat felhordását
jelentette. A Közép-dunántúli Regionális
Operatív Program pályázati támogatásával
sikerült az Ipar utcát belterületi gyûjtõúttá
kiépíteni közel 600 méter hosszban, környe-
zetét rendezni, csapadékcsatornát, közvilá-
gítást létesíteni és védõ fasort telepíteni mint-
egy 130 millió forint fejlesztési összegben.

Ugyancsak a Közép-dunántúli Regionális
Operatív Program pályázati támogatásával
sikerült a Polgármesteri Hivatal komplex,
valamennyi fogyatékosságra kiterjedõ aka-
dálymentesítését, valamint az Államreform
Operatív Program segítségével szervezet-
és eszközfejlesztését, korszerû ügyfélszol-
gálatot megvalósítani, továbbá korszerû
nyílászárókat beépíteni közel 34 millió
forint beruházási-felújítási összegben.

A Városi Szennyvíztelep kapacitás-bõvíté-
sére, a kibocsátott szennyvíz foszfát-men-
tesítésére irányuló beruházás megvalósítá-
sára - a szakminisztérium felhívására - 2008
márciusában pályázatot nyújtottunk be a
Környezet és Energia Operatív Program
támogatásának elnyerésére. A kétfordulós
pályázat I. szakaszában eredményesen sze-
repeltünk, az elõkészítési, tervezési folya-
matra 33,5 millió forint összeget fordítha-
tunk. Az elõzetes megvalósíthatósági tanul-
mány elkészült, az úgynevezett köztes meg-
valósíthatósági tanulmány kiegészítése is
megtörtént. A létesítési engedélyezési terv
elkészült, benyújtás elõtti véleményeztetése
folyamatban van. A hosszú idõtartamú
bírálat során a II. szakasz dokumentáció-
jához folyamatosan kiegészítéseket, további
adatokat kér az Irányító Hatóság Közremû-
ködõ Szervezete. Ez véleményünk szerint a
mintegy 600 millió forint összegû beruhá-
zás halasztására is irányulhat. Eredményes
pályázatunk esetén kérjük és elvárjuk a

tisztítási szolgáltatást üzemeltetõ szervezet
és azt igénybe vevõ önkormányzatok sze-
repvállalását is.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanácsának TEUT pályázati támo-
gatásával megtörtént a Kazinczy tér és a
Kinizsi Pál utca burkolat-felújítása, közel 40
millió forint felhasználásával, 9500 négy-
zetméter felületen.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanácsának CÉDE pályázati támo-
gatásával mammográfiás felvételi beren-
dezés és elõhívó készülék beszerzése történt
meg 20 millió forint összegben. Saját
erõbõl 9,5 millió forintért kardiológiai ultra-
hang berendezést vásároltunk.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejleszté-
si Tanácsának TRFC közmunkaprogram
támogatásának elnyerésére a Tapolcai Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat pályázott
sikerrel. A „Közmunkaprogram Tapolcán”
projekt keretében 10 fõ munkavállaló 11
hónapos folyamatos foglalkozatására került
sor városüzemeltetési feladatok ellátásával.
Emellett kapcsolódóan kisgépek beszerzése
is történt. Az elnyert támogatás 10 millió
forint volt. A szükséges saját erõt, az
elõkészítésben, lebonyolításban közremûkö-
dõ szakembereket Tapolca Város Önkor-
mányzata biztosította, de köszönet illeti
Bartha Józsefné elnökasszonyt is. Ezen felül
az év folyamán közel 100 fõ vett részt
közcélú munkában.

A Balaton Fejlesztési Tanács pályázati
támogatásával 9,3 millió forint felhaszná-
lásával „Mozdulj Balaton” interaktív ját-
szóházat és korszerû, környezetbarát jár-
datakarító gépet szereztünk be.

Itt kell megemlíteni egy jelentõs nem
önkormányzati pályázatot is. A Balaton
Fejlesztési Tanács nem kormányzati szervek
részére a „Norvég Alap” fejlesztési forrá-
sainak elnyerésére kiírt pályázatán sikerrel
szerepelt a Tapolcai Városszépítõ Egyesület.
Ennek révén a Déli Városkapu Park
kiépítésével jelentõs fejlesztés történt,
amely illeszkedik az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia Belvárosi Akcióterületi Tervé-
ben rögzítettek megvalósítási folyamatába.
Emellett a zöldfelület fenntartásához szük-
séges eszközbeszerzés is történt, valamint a
projekt idõtartama alatt több városüzemel-
tetési feladat (kerékpárút fenntartása, pihe-
nõhelyek létesítése, árkok-csatornák tisztítá-
sa, parlagfû-mentesítés, külterületek gépi
kaszálása) is megvalósult. Az elnyert támo-
gatás 33 millió forint volt. A szükséges saját
erõt, az elõkészítésben közremûködõ szak-
embereket Tapolca Város Önkormányzata
biztosította, de köszönet illeti Zsiray Ferenc
elnököt és az egyesület elnökségi tagjait is.

A kisebb értékû, de jelentõs fejlesztések
között Császár László a Dobó-városrészben
történt útépítést, a Tapolcai Óvoda Szivár-
vány Dobó-városrészi tagintézményében új
csoportnak a kialakítását, a Tapolca-Diszel-
városrészben a Csobánc Mûvelõdési Ház
melletti udvartér és fedett kemence léte-
sítését, a város különbözõ pontjain kialakí-
tott játszótereket, a Batsányi Gimnázium

felújított tornatermét, a házi segítségnyújtás
rendszerének kiépítését, az ösztöndíjprog-
ramot és az információs táblák kihelyezését
is felsorolta.

Tapolca méltán kapott elismerést, külön-
díjat a Magyar Turizmus Zrt. által meghir-
detett Virágos Magyarországért versenyben
az alábbi indoklással:

„A Magyar Turizmus Zrt. nagyra becsüli
Tapolca hagyományaihoz méltó, a települést
virágpompába borító környezetszépítõ mun-
kát, a magas szintû kulturális és turisztikai
programok megvalósításában elért eredmé-
nyeket”. A Tiszta Virágos Veszprém Me-
gyéért versenyen I. helyezést ért el a város.

- Elismerésem a virágszeretõ tapolcaiak-
nak, kertészeknek és gondozóknak, a
pályázatíróknak, a programszervezõknek, a
bírálóknak - mondta a polgármester.

A pályázatokról szólva a város vezetõje
kiemelte: Tapolca Város Önkormányzata
2008-2009 években 33 db különbözõ típusú
és összegû pályázatot nyújtott be a pályázat-
kezelõ szervezetekhez 1,6 milliárd forint
összegben 1,1 milliárd forint támogatás el-
nyerésére. Ebbõl 22 alkalommal eredmé-
nyesek és sikeresek voltunk, 870 millió
forint összegû támogatás került megítélésre,
3 pályázat elbírálása folyamatban van, 8
pályázatunk eredménytelen volt. A pályá-
zatok elõkészítéséért köszönet illeti a hiva-
tali, intézményi, önkormányzati gazdasági
társasági munkatársakat, a tervezõket, a
költségvetéseket készítõket a pályázati
munka nem könnyû, néha teljesíthetetlen-
nek látszó határidõi, az összetett, sokrétû,
terjedelmes anyagok kidolgozásáért. Név
szerint is szeretném kiemelni Parapatics
Tamás önkormányzati fõtanácsadót, aki
eddig végezte a pályázati koordinációt, az
operatív napi ügyintézést. A jövõben pol-
gármesteri fõtanácsadóként a pályázati
munka stratégiai feladatait fogja ellátni. 

Évértékelõ beszédében a polgármester
azokat az összegeket is ismertette, amelyek-
kel az Önkormányzat a város civil szerveze-
teit, a történelmi egyházakat, a közalapít-
ványokat, a kulturális és sportprogramokat,
a helyi közlekedést 2009-ben támogatta.

- Történelmi egyházak: 5.500.000 Ft (eb-
bõl a temetõi kápolna építésére 4.000.000 Ft);
Szent Erzsébet Óvoda mûködési támoga-
tása: 1.000.000 Ft; rendõrségi járõrszolgálat
támogatása: 2.500.000 Ft (további tárgyi tá-
mogatás 2 db robogó és számítógépek); Ta-
polcai Média Közalapítvány: 15.000.000 Ft;
szabadidõ és versenysport támogatása:
26.500.000 Ft; sportlétesítmények fenntar-
tása, mûködése: 67.373.000 Ft; közmûvelõ-
dési tevékenységre: 41.550.000 Ft (ebbõl
mintegy 6,5 millió forint helyi pályázatok-
ra); helyi autóbusz-közlekedés támogatása:
6.000.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatalban, az Okmány-
irodában folyó magas színvonalú tevékeny-
ség eredményeként megkapott Minõség-díj-
hoz ezúton is gratulált dr. Imre László jegy-
zõnek és munkatársainak a polgármester.

/Folytatás a 3. oldalon Évértékelõ újévi
köszöntõ címmel./
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tapolca 2009. évi gazdálkodása
stabil volt

Közérdekû
Országgyûlési képviselõ:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap elsõ péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett idõpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfõ 13-16 óráig
Marton József alpolgármester
Minden harmadik hétfõ 13-16 óráig
Dr. Imre László jegyzõ
Minden hónap páros hét hétfõ: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda,
Pénzügyi Iroda (Adócsoport) és a 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     510-125; 510-126
Építéshatósági csoport        511-155
Ihász József csoportvezetõ
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetõ
Adócsoport511-159
Dénes Emil csoportvezetõ
Általános Igazgatási Iroda 511-153 Décseyné
Raposa Mária irodavezetõ
Hatósági csoport 511-151
Dr. Rozgonyi Viktória mb. csoportvezetõ
Okmányiroda 511-162
Ughy Jenõné irodavezetõ
Anyakönyvvezetõ 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 13-14-ig
Szervezetek
Gyermekjóléti Szolgálat: 195-ös mellék
Polgári védelem: 179-es mellék
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Tapolca Város Intézete 8300 Tapolca, Kossuth u.
2. Tel./Fax: 510-740; 510-741
Tisztifõorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
és gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenõ 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba   Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfõtõl   csütörtökig
8.00-16.00; pénteken 8.00-13.00 Hegybíró:
Szabados Béla 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel./fax: 87/510-245, 87/510-246; Mobil: 30/613-
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
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KRÓNIKA

- A Hivatal kapcsán itt szeretném meg-
köszönni a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása által az oktatási, moz-
gókönyvtári, szociális jellegû normatív tá-
mogatásokból biztosított 23.337.000 forin-
tot, az építéshatósági ügyintézéshez nyújtott
5 millió forint támogatást és a helyszínelé-
sekhez biztosított gépkocsi használatát - mond-
ta Császár László. - Ehhez csatlakozva sze-
retném azonban elmondani a következõket:
A kistérségi igazgatási ügyintézésben igen
jelentõs szerepet tölt be az Okmányiroda, a
Városüzemeltetési és Mûszaki Iroda Építés-
hatósági Csoportja és az Általános Igazga-
tási Iroda a gyám-ügyintézés során.

Az ügytípusok sokrétûsége, az állandóan
változó jogszabályi környezet, a közigaz-
gatás törvényi szabályaiból adódó összetett,
idõ-, munka- és költségigényes eljárások
állami finanszírozása és a saját bevételek
nem elégségesek a mûködéshez, a külön-
bözetet Tapolca Város Önkormányzata biz-
tosítja saját forrásaiból, amely folyamato-
san emelkedik, éves szinten meghaladja a
30 millió forint összeget. 

A 2010-es évre vonatkozó tervek, fejlesz-
tési elképzelések ismertetésének bevezetõ-
jeként Császár László hangsúlyozta.

- Továbbra is elsõdleges feladatunk a vá-

ros és intézményrendszerének kiegyensú-
lyozott, biztonságos mûködtetése. A meg-
kezdett programok, fejlesztések befejezése.
Különösen fontos az igénybe vehetõ állami
normatív támogatások, pályázati összegek
lehívhatóságának biztosítása, a tervezett
bevételek teljesítése. Az intézményhálózat
évek óta tartó, átgondolt korszerûsítésének
folytatása saját és külsõ források felhasz-
nálásával továbbra is indokolt.

A bölcsõde infrastrukturális fejlesztését,
az iskolák felújítását, a közösségi közleke-
dés korszerûsítését megcélzó tervek mellett
kiemelt helyet kapott a polgármesteri tájé-
koztatóban a Belváros közel 1,1 milliárd
forintos rehabilitációja, a 400 milliós költ-
séggel épülõ hulladék átrakó-válogató
létesítése, a Tapolca és a kistérség telepü-
léseinek, a megyei önkormányzatnak, vala-
mint a szakminisztérium összefogásának ered-
ményeként létrehozandó új mentõállomás is.

- A saját forrásokat a fejlesztési törekvé-
seink, céljaink megvalósításához, a gazdál-
kodásunk biztonságát a „Tapolca jövõjéért”
1 milliárd forint összegû kötvény biztosít-
ja, kedvezõ, utódaink által is vállalható
feltételekkel. Az összeg még nem került fel-
használásra.

Terveink megvalósításához, sikeréhez

együttgondolkodásra, együttmûködésre lesz
szükségünk a város valamennyi polgárával,
szervezetével. Ezt az idei évben is kérem
mindenkitõl. Tapolca Város Képviselõ-tes-
tülete továbbra is következetes, célravezetõ,
Tapolca érdekeit szem elõtt tartó városfej-
lesztést, városüzemeltetést kíván megvaló-
sítani, irányítani. Az eddigi évek gazdál-
kodása is nehéz volt, de a gondok mindig
erõt adtak ahhoz, hogy Tapolca élhetõ város
tudjon maradni. Ez a munka talán az el-
következõ idõszakban még nehezebb lesz,
mint a korábbi években, de a vállalt fela-
datainkat teljesíteni fogjuk.

Kívánom, hogy valamennyi tapolcai pol-
gárnak teljesüljenek vágyai, tervei. Megva-
lósításukhoz legyenek erõsek, kitartóak,
következetesek és ez jó egészségben történ-
hessen. Ez az év a választások éve lesz.
Szeretném, ha a helyi választási kampányok
során egymással megértõek, tisztességesek,
türelmesek lennénk. Legyünk együtt büsz-
kék városunkra, fogadjuk szeretettel vendé-
geinket Tapolcán!

A polgármesteri évértékelõt követõen
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke mon-
dott pohárköszöntõt. Nagyra értékelte a
városban folyó munkát, a fejlesztéseket,

beruházásokat, az átgondolt, felelõsségtel-
jes döntéseket, amelyeknek eredményeként
kevesebb pénzbõl is magas színvonalon va-
lósultak meg az elképzelések. Az elnök meg-
emlékezett az egy éve elhunyt Ács János
polgármesterrõl, akinek irányítása alatt in-
dult dinamikus fejlõdésnek a város.

Lasztovicza Jenõ a köszöntõje végén jó
munkát kívánt Császár László polgármester-
nek, a képviselõknek és annak a reményének
adott hangot, hogy a jövõ évi újévi fogadá-
son is ezt a sikeres csapatot köszöntheti majd.

Évértékelõ újévi köszöntõ

A másfél milliárdos forráshiány miatt
a megye csak a kötelezõen elõírt feladatokat tudja ellátni

Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ-
vel, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnö-
kével a megye költségvetésének alakulá-
sáról, a forráshiány következményeirõl
és a tapolcai kórház helyzetérõl is beszél-
gettünk.

- A tavalyi évhez képest másfél milliárd
forint körüli az a forrás, ami hiányzik a me-
gyei intézmények mûködtetéséhez. Ez a hi-
ány 8%-a az összköltségvetésnek. Keve-
sebb összegbõl kell ugyanazt az intézmény-
rendszert eltartani, mûködtetni, mint eddig.
A kollégákkal most azon dolgozunk, hogy
megkeressük, hol vannak még lehetõségek
a takarékoskodásra, hol lehet még olyan ra-
cionális döntéseket hozni, amelyek nem be-
folyásolják negatívan a mûködést. Most zaj-
lanak az intézményi egyeztetések is, és arra
kérjük az intézményvezetõket, hogy õk is
keressenek megoldásokat a megtakarításra.

- A másfél milliárdos forráshiány miként
befolyásolja a megye által kiírandó 2010-es
pályázatok sorsát?

- Sajnos, most egy olyan lépésre kellett
rászánnunk magunkat, amilyen még nem
volt. A megye nem tud pályázatokat kiírni.
Ezelõtt minden évben 600 millió forintos
keret volt erre, most semmi sincs rá. A pá-
lyázatainkon nyert összegeket a megye
kistelepülései kulturális, sportrendezvé-
nyekre használták fel, és ha a mi pályázati
pénzünkhöz uniós pályázaton is nyertek
támogatást, akkor fejleszteni is tudtak. Erre
most nem lesz lehetõség. Csak az elõírt
kötelezõ feladatainkat tudjuk ellátni jelen-
leg, mivel - mint már mondtam - a kormány
elvett a megyétõl másfél milliárd forintot a
2010-es évre vonatkozóan. Hasonló a hely-
zet másutt is: ez országos szinten 100-120
milliárd forintos negatívumot jelent az önkor-
mányzatoknak, ennyivel kevesebb pénzbõl
gazdálkodhatnak. Ennek a megszorításnak
a települések lakossága lesz a vesztese.

- A forráshiány miként fogja befolyásolni
a megyei intézmények létszámának alaku-
lását?

- Ott, ahol eddig üres státuszok voltak,
azokat megszüntettük, nem engedtük betöl-
teni, illetve két intézményünket átstruk-
turáltuk.

- Melyek azok az intézmények?
- Az egyik a Veszprém Megyei Közmû-

velõdési Intézet, a másik a Veszprém Me-
gyei Testnevelési és Sporthivatal. Míg a köz-
mûvelõdési intézet bekerült az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárba, addig a sporthivatal
feladatait a megyei önkormányzatnál fogja
két kolléga ellátni. Sajnos, az átalakítás kö-
vetkeztében néhány embert el kell bocsáta-
ni a fenti intézményeknél, de másutt nem lesz
létszámcsökkentés, hiszen azokban már „ki-
feszített” az adott állomány minden helye.

- Önnek mi a véleménye a tapolcai kórház
körül kialakult állapotokról, a mûködtetõ Kft.
bejelentéseirõl és a várható megoldásról.

- Sajnos, az a mûködtetõ Kft., amely 30
évre kötött szerzõdést a várossal, 3 év után
visszalépett az üzemeltetéstõl, mondván,
hogy az egészségügy rossz finanszírozása
miatt ez a tevékenység veszteséges. Fel-
ajánlotta a városnak, hogy vegye vissza tõle
a mûködtetést, de olyan pénzügyi kondí-
ciókat kér, amelyek Tapolca számára tel-
jesíthetetlenek. Ha a város teljesítette volna
a közel 700 millió forintos kérést, akkor 
- véleményem szerint - ez kimerítette volna
a hûtlen kezelés vádját, hiszen közpénzek-
rõl van szó. Mi is itt a helyzet? Van egy vál-
lalkozó - ez a mûködtetõ Kft. -, amely ha-
szon reményében pénzt fektetett a vállalko-
zásába, de 3 év múlva kiderült a számára,
hogy ez nem fog nyereséget termelni, ezért
most a „kárát” meg akarja téríttetni a vá-
rossal. Ha az iparban, a kereskedelemben,
vagy más területen lesz veszteséges egy
vállalkozás, akkor annak minden terhét a
vállalkozónak kell viselnie. Miért lenne itt
más a helyzet? A Kft. az egészségügybe
fektetett be, amely a kormány jelenlegi gaz-
daságpolitikája miatt veszteséges, így a
veszteség is a vállalkozé és nem a városé.
Biztos vagyok benne, hogy ha visszakerül-
ne a kórház a városhoz, akkor az jó gaz-
dája lenne, hatékonyan tudná mûködtetni.
Erre van is megyei példa. A Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt-t, azaz a megyei kórházat - amelynek
Császár László, Tapolca polgármestere az
elnöke - mint céget mûködtetjük, és a tava-
lyi évben már egy kis nyereséget is fel
tudtunk mutatni. Nagyon fontos a városnak
a tapolcai kórház. Az elmúlt hetekben na-
gyon sokat dolgoztunk már azon, hogy a jó
és megnyugtató megoldást megtaláljuk. Mi

is itt élünk a családunkkal, nekünk is érde-
künk, hogy jól mûködjön. Nagyon komoly
ügyvédi háttér mûködik a város mögött,
amely a megkötött szerzõdéseket is ala-
posan átnézi. Mint a megyei közgyûlés
elnöke sem szeretném, hogy a kormány
felelõtlen ígérgetése, rossz döntése miatt a
tapolcai kórház olyan helyzetbe kerülne,
mint a helyi kiképzõ központ 2006-ban. Bi-
zonyára sokan emlékeznek rá, hogy a vá-
lasztások elõtt Tapolcán járt Juhász Ferenc,
az akkori honvédelmi miniszter, és kijelen-
tette, hogy szükség van a tapolcai lak-
tanyára, sõt több százmilliós fejlesztés is
várható. Mi történt 2 hónap múlva?! Már
„csak” a vezérkari fõnök jött le, hogy beje-
lentse, decemberben bezár a laktanya. Az
ígéretet követõ „megoldással” 650 munka-
hely szûnt meg Tapolcán, családok szakad-
tak szét, és azt, hogy hány és hány tragédia
járhatott ennek nyomában, lehet, hogy soha
nem fogjuk megtudni. Nem szeretném, ha a
kórház egy ilyen politika áldozata lenne.
Bízom abban, hogy a mostani mûködtetõ-
vel meg tudunk egyezni, és a város az OEP-
és ÁNTSZ-finanszírozás segítségével ismét
mûködtetni tudja a tulajdonában lévõ kór-
házat. A honvédség példáját azért is említet-
tem, mert félrevezetõnek tartom azt a szo-
cialista kampányt is, ami most elindult. Õk
azt mondják, hogy a FIDESZ el akarja
venni a nyugdíjasoktól a nyugdíjat, hogy 70
évre akarja emelni a korhatárt. Hogy is van
ez? Ki vette el a nyugdíjasoktól a 13. havi
nyugdíjat tavaly?! Az MSZP-kormány
akarta privatizálni a magánnyugdíjpénztá-
rakat, ami valószínûleg azt is jelentette
volna, hogy a magyar nyugdíjasok pénze a
nyugdíjpénztárakban külföldön landolt vol-
na. A nyugdíjak vásárlóértéke az elmúlt 3
évben drasztikusan csökkent. Csak meg kell
néznie és összehasonlítania a nyugdíjasnak
az elõzõ évek villany- és gázszámláját a
postás által hozott nyugdíjjal, és máris
kiderül az igazság. A félrevezetõ taktikák,
az ígérgetések, amelyekkel a szocialisták a
nyugdíjasokat befolyásolni akarják, mind-
mind arra irányulnak, hogy 3 hónap múlva
választások lesznek. Nem árt, ha a nyugdí-
jasok óvatosak az ígérgetésekkel, mert az
elmúlt 6-8 évben mindennek az ellenkezõje
valósult meg.

Kevés az információ
Az Új Tapolcai Újság elõzõ lapszámában
Eddig még nem közeledtek az álláspontok
címmel közöltünk tájékoztatást a kórház
helyzetérõl. Császár László polgármes-
tert most arra kértük, hogy szóljon az
elmúlt idõszakban történtekrõl.

- Sokkal közelebb most sem kerültek az
álláspontok. December 22-ei keltezéssel
kaptunk egy levelet, amelyben az állt, hogy
a Kft. január 31-ig mûködteti a kórházat,
illetve felajánlottak még egy megállapo-
dás-tervezetet is, amit mi nem tudtunk elfo-
gadni. A tárgyalások errõl a pontról indul-
tak tovább, de most már egy újabb fejle-
mény is van. Január 25-én faxon értesítet-
tek bennünket, hogy február 28-áig mûköd-
tetik a kórházat - mondta a polgármester. 

- Mi nem akarjuk felmondani a velük 30
évre kötött szerzõdésünket, de az esetleges
mûködtetésre létrehozott 100%-os önkor-
mányzati tulajdonú Kft-t már bejegyeztet-
tük, elkezdtük a mûködési engedélyhez
szükséges nyomtatványok elõkészítését. A
személyi feltételek biztosításának érdeké-
ben arról tájékoztattuk a kórház dolgozóit,
hogy ha a város mûködteti tovább az intéz-
ményt, számítunk a munkájukra. Eddig a
dolgozók 96%-a nyilatkozatban közölte
velünk az együttmûködési szándékát. A
legnagyobb nézetkülönbség a város és a
mostani mûködtetõ között az általuk elvég-
zett beruházás költsége miatt van. A mai
napig nem kaptunk tõlük annyi informá-
ciót, amely teljes bizonyossággal alátá-
masztaná, hogy az milyen nagyságrendû.
Több százmillió forint eltérésrõl van itt szó.
A nézetkülönbségünk másik sarkalatos
pontja, hogy kit illet majd az OEP-finan-
szírozás, ha már mi mûködtetjük a kórhá-
zat. A Kft. tulajdonosa szerint, ha megszû-
nik az õ ellátási kötelezettségük, a finanszí-
rozás még 3 hónapig õket illeti. A mostani
törvény szerint ez nem így van, a finanszí-
rozás összegét mi kapjuk meg. Az OEP-pel
és az ÁNTSZ-szel tárgyalásokat folyta-
tunk, hogy szükség esetén milyen formá-
ban és feltételekkel tudjuk majd a mûkö-
dési engedélyt megszerezni, illetve az el-
számolásokról is tovább folynak az egyez-
tetések a Kft-vel. A kórház dolgozóit és a
nyilvánosságot ezután is rendszeresen 
fogjuk tájékoztatni az elvégzett munkáról
és a késõbbi feladatokról - hangsúlyozta
Császár László. 

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák február hónapban az alábbi
idõpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
február 1. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
február 8. 13:00-15:00
Marton József alpolgármester:
február 15. 14:30-16:00

Császár László polgármester

/Folytatás a 2. oldalról:/

A 2-3. oldalakat összeállította: 
N. Horváth Erzsébet
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A Fõ téren feldíszített fenyõfa alatt, a
Mindenki Karácsonyán december 22-én
összegyûltek a tapolcaiak, hogy együtt
ünnepeljék a Megváltó eljövetelét.

„Fogd a kezem, / még akkor is, / ha én
elengedem, / ha nincs erõ bennem. / Szoríts
jól magadhoz: / legyen az érzés eleven, / és
te ne engedj, / ne engedj elmennem. / Ne
hagyd, hogy minden elvesszen! / Legyél te
lélek a lelkemben.”

Kedves Tapolcaiak!
Kedves Ünneplõk! Kedves Mindannyian!
Korunknak, a zaklatott és vészekkel ter-

hes XXI. század emberének kétségbeesett,
versbe szedett kérését idéztem az elõbb
Önöknek. De ez a kérés akár több ezer
évvel ezelõtt is elhangozhatott volna.
Miért? Mert benne az ember azt az örök
vágyát, igényét fogalmazta meg; hogy tar-
tozzunk valakihez, hogy figyeljenek ránk,
hogy szeressenek bennünket.

Jól rendelte Istenünk, hogy az ember
szeretet utáni vágya a tél sötétségében a
legerõsebb. Hogy akkor, amikor legtávolab-
binak tûnik a fény, amikor csontdermesztõ a
hideg, akkor mutatja meg a szeretet vezé-
relte utat, akkor veti el a tavaszt ígérõ re-
mény magját. Annak a hitét, hogy nemcsak
az adventi várakozás a miénk, de a megér-
kezés is, ha szeretünk, ha jobban odafigye-
lünk egymásra, ha számvetést készítünk ma-
gunkban, ha megtettünk mindent azokért,
akik a mi segítségünkre szorulnak, akiket a
mi szeretetünk éltet.

Milyen különös is az ember! Bár mind-
annyian tudjuk, hogy a szeretet erejével
hegyeket lehet mozdítani, hogy a szeretet
hétköznapi csodákra képes, mégis ez az az
érzés, amelyet a legkönnyebben fojtunk el
magunkban, és a szeretet utáni vágyunkat a
tudatunk legmélyén rejtjük el.

Tudom - és mindannyian megtapasz-
taljuk akár nap mint nap -, hogy sérülékeny-
nyé válunk, ha megmutatjuk magunkat. De
mégis azt mondom, legyünk nyitottak! Meg
kell próbálnunk úgy adni, hogy megtaláljuk
magunkban a szeretetet és felismerjük a
másikban a jót.

Kedves Mindannyian! Kedves Szülõk,
Nagyszülõk!

Példát kell adnunk a gyermekeinknek,
mint ahogy példát adtak nekünk apáink és
anyáink, és tette ezt sok-sok nemzedék az
elmúlt évezredek alatt. Példát kell adnunk,
mert csak a szeretet hiteles közvetítésével
teremtõdhet valódi értékrend a gyerme-
keink, a jövõ nemzedékének lelkében, csak
a szeretet adhat reményt a holnapra, csak az
lehet az erõnk forrása!

Kedves Velünk Ünneplõ Fiatalok!
Rajtatok is áll, hogy ez a szeretetlánc

soha ne szakadjon meg. Nyitott szívvel és
lélekkel figyeljetek nagyszüleitek, szüleitek
szavaira! Õrizzétek simogató kezük mele-
gét, fogadjátok meg az élet érlelte tanácsai-
kat, õrizzétek a gyerekkori karácsonyok hó-
puha emlékét, hogy majd tovább tudjátok
adni gyermekeiteknek, unokáitoknak. És higy-
gyétek el a költõ szavait: „A szeretet a leg-
szebb lelki virtus”.

Kedves Ünneplõk!
„A szeretet olyan mint a varázslat” -

mondja Lázár Ervin. Mi együtt, közösen le-
gyünk ennek a varázslatnak az igazodási
pontjai. Városunk örökségként kapott törté-
nelmét, a megszentelt falakat, a múltat õrzõ
hagyományokat együtt vigyük át a „túlsó
partra”. Osztozzunk örömben és bánatban.

És emlékezzünk! Emlékezzünk a régi,
meghitt, gyermekillatú, hittel és reménnyel
teli karácsonyokra, azokra a szeretteinkre,
akik már nem lehetnek itt velünk. A lobogó
gyertya fényében, most itt, a Mindenki
Karácsonyfája alatt idézzük meg az 1 éve
elhunyt Ács János polgármester alakját, aki
oly sokat tett szeretett városáért. Emlékez-
zünk arra az emberre, aki tíz évvel ezelõtt
megálmodta nekünk, tapolcaiaknak ezt a
közös ünnepet, aki az adventi várakozás
idején elõször öltöztette díszbe Tapolcát.

Kedves Mindannyian!
Ha most, a város karácsonyfája alatt meg-

állna egy tündér, és azt mondaná, hogy kará-
csonyi csodaként teljesíti 3 kívánságunkat,
mit kérnénk? Biztos vagyok benne, hogy a
Szeretet, a Béke és az Egészség hangzana el
legtöbbször. Ezek éltetik a családot, ezek
szükségesek ahhoz, hogy hittel és remény-
nyel várjuk a holnapot. Hogy rendet teremt-
hessünk a lelkünkben és magunk körül, hogy
meg tudjunk bocsátani, hogy hinni tudjunk
népünk, városunk erejében és tehetségében,
hogy elhiggyük, létfontosságú az össze-
fogás. Hogy a lelkünkkel mérjük az idõt.

Kedves Ünneplõk! Kedves Tapolcai
Polgárok!

December 24-én a világ szinte minden
pontján megszólalnak majd a harangok, hogy
jelezzék: véget ért a várakozás ideje, megszü-
letett az emberfia, a Megváltó Jézus Krisztus.

Azon a Szentestén több milliárd ember
köszönti majd egymást a béke jelével, egy
kézfogással, egy öleléssel, egy bátorító szó-
val. Tegyük ezt most mi is: 2009 adventjé-
nek utolsó elõtti napján, a város karácsony-
fája alatt.

Túrmezei Erzsébet reményt sugárzó sza-
vaival kívánok Mindannyiuknak képvise-
lõtársaim nevében is áldott, békés kará-
csonyt és hittel, szeretettel teli új esztendõt.

„Advent. Szelíd zengésû üzenet. Eljön. El-
jön beteg a gyógyulásod, rab a szabadulá-
sod, halott az életed. Szomorú, most jön az

öröm! Erõtlen, most jön az erõ! Éjben járó,
hajnalra váró, fölkel a fény neked. Zendül az
ég. Zendül a föld. Isten üzen: Eljön! Eljön!”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Áldott, boldog karácsonyt Mindannyiuk-

nak!”
Az ünnepi beszédet követõen a történel-

mi egyházak képviselõi osztották meg gon-
dolataikat az egybegyûltekkel. Szabó Emõke
református lelkész arról szólt, hogy mind-
annyian vágyunk a karácsonyi örömre, bé-
kességre, de a sokféle gondtól terhelt lel-
künkig csak ritkán jut el az az üzenet, hogy

Isten egyszülött fiát küldte ajándékként az
embereknek, pedig ezért az örömhírért ün-
nep az ünnep.

Csere Sándor kanonok-plébános a szere-
tet erejérõl beszélt, arról, hogy az adja meg
az ünnep igazi örömét, ha jó szót kapunk,
ha jó szót adunk, és szeretet van minden
emberi közösségben.

Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész az
adventi koszorún meggyújtott gyertyák
fényérõl szólva arra hívta fel az ünneplõk
figyelmét, hogy ez a fény az adventi idõ
kiteljesedését mutatja.

Az ünnepi gondolatok után a Nagybol-
dogasszony Római Katolikus Általános
Iskola tanulói idézték meg a betlehemi
éjszaka történéseit. Az ünnep szeretetven-

dégséggel ért véget.
December 31-én a szervezõk ismét a Fõ

térre hívták az óévet búcsúztató polgárokat,
hogy együtt köszöntsék a 2010-es eszten-
dõt. A nap programja szilveszteri futóver-
sennyel kezdõdött már délelõtt, este pedig a
Team for Music retro zenével várta a szil-
vesztert együtt ünneplõket. Az ezernél is
több „meghívott vendég” vidáman szórako-
zott, táncolt. Éjfélkor Császár László pol-
gármester köszöntötte a jelenlévõket, akik
pezsgõbontással búcsúztatták az óévet és
üdvözölték az új esztendõt.

Az Adventtõl Vízkeresztig elnevezésû ren-
dezvénysorozat zárására január 6-án a Fõ
téren került sor. Marton József alpolgár-
mester - dicsérve a szervezõ Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkatár-
sainak kreativitását - arról szólt, hogy ezt a
mára már hagyománnyá nemesedett prog-
ramot tovább kell folytatni, és ha lehet-
séges, újabb és újabb ötletekkel még színe-
sebbé kell tenni. - Szükség van az ilyen kö-
zösségi ünnepekre, igény van rá - tett hozzá.

Rédli Károly, a Kft. ügyvezetõje is
elégedettségének adott hangot a záró ren-
dezvényen, és ígérte, hogy ebben az évben
is mindent elkövetnek majd azért, hogy a
közösségi élmény felejthetetlen maradjon.

Összeállította: N. Horváth Erzsébet

A szeretet erejével hegyeket lehet mozdítani
- Adventtõl a Városi Szilveszteren át Vízkeresztig -

A város polgárait Császár László pol-
gármester köszöntötte, és advent
legfontosabb üzeneteire hívta fel a
jelenlévõk figyelmét

Az iskolások jelenetében megelevenedett a betlehemi éjszaka

A szilveszteri futóverseny résztvevõi

Fotó: N. Horváth

Fotó: N. Horváth

Fotó: Gerencsér



A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Kara 2009 tava-
szán hirdette meg Deák Ferenc és kora
címmel történelem versenyét magyar-
országi és felvidéki középiskolák háromfõs
csapatai részére. A Batsányi János Gim-
názium és Kollégiumot a 12. N osztály tanu-
lói (Kovács Ákos, Nagy Norbert és Sándor
András) képviselték.

Amásodik fordulóra továbbjutván már tudo-

mányos kutatómunkát igénylõ szakdolgozatot
kellett készíteniük. A pályamû készülhetett
Deák Ferencrõl vagy kortársáról, esetleg a
Gyõri Királyi Jogakadémia életérõl, tanítvá-
nyairól. A tapolcai Wass Albert Városi Könyv-
tár és Múzeum helytörténeti anyagát megis-
merve választotta a csapat csáfordi és jobaházi
Török János (1807-1874) munkásságát dolgo-
zatunk témájául. Településünk szülötte gróf
Széchenyi István mezõgazdasági tanácsadója
volt.

A versenyen 150 csapat indult. Az elsõ két
forduló eredménye alapján tanulóink bejutot-
tak a döntõbe, ami 2009. december 10-én zaj-
lott Gyõrben. A tapolcai csapat 7. helyezést ért
el az országos megmérettetésen, felkészítõ
tanáruk Riba Erzsébet. Ódor Petra

Január 10-én a tapolcai Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Templomban ke-
gyeletadó istentiszteleten emlékezett a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület, a
Balaton-felvidéki Radetzky Huszár Egye-
sület és a MATASZ Veszprém Megyei Szer-
vezetének Katonai Hagyományõrzõi a 1943.
január 12-én kezdõdött doni áttörésre.

A m.kir. 2. hadsereget sokáig mint el-
nyomó fasiszta hadsereget emlegették a
hazánkban megjelenõ történeti írások és tan-

könyvek. Nemzedékek nõttek fel úgy, hogy
csak felületes és hamis ismeretekkel ren-
delkeztek egy olyan hadseregrõl, amelyben
apáink és nagyapáink harcoltak. Azok pedig,
akiknek férje, fia vagy egyes családokban az
apa és a fiú is a  legdrágábbat, az életét áldoz-
ta a Haza oltárán, nem gyászolhatták nyíltan
szeretteiket, akik valahol a Don partján
nyugszanak jeltelen sírokban.

A rendszerváltás után már szabad volt az
emlékezés, és megkezdõdött a m.kir. 2. had-

sereg történetének feldolgozása. Mára már je-
lentõs irodalmi anyag áll a rendelkezésünkre. 

Bátran megállapíthatjuk, hogy nem a ma-
gyar katonák helytállásán múlt, hogy a szov-
jet haderõ 1943 januárjában és februárjában
kivetette állásaiból a 2. hadsereget. Ez az
objektív helyzeten, az erõviszonyokon, a
történelmi folyamatokon múlt. A 2. hadsereg
honvédjei a németekétõl jócskán elmaradó
létszámuk és fegyverzetük dacára helytálltak,
sõt az 1942-es támadó hadmûvelet során több
város elfoglalása után jutottak ki a Don
partjára, ahol a hídfõcsatákban több helyen
gyõzni is tudtak a jócskán létszámfölényben
lévõ Vörös Hadsereggel szemben. 

Õrájuk, azokra a magyar honvédekre
emlékeztek Tapolcán a katonai hagyomány-
õrzõk és a szentmisén megjelentek, akik
kötelességbõl és tisztességbõl helytálltak,
még a teljesen reménytelen helyzetekben is,
hogy mi, az utódok nyugodt lelkiismerettel,
és büszkén mondhassuk, hogy a magyar hon-
véd sem volt kevesebb bármely nemzet
katonájánál.    Horváth Gábor
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KRÓNIKA

Gólyahír
Örömmel tudatom, hogy megérkeztem:

Figler György és Tarsoly Mária gyermekük: Márton
Orbán László és Molnár Henrietta gyermekük: Dániel
Szalai Norbert és Kárai Viktória gyermekük: Dorina
Vitai Tamás és Samu Zsuzsanna gyermekük: Dóra

Gratulálunk!

Házasságot
kötöttek:

Lutter Szabolcs és Kompos Marianna Katalin
Gratulálunk!

- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki a Halápi úti garázs-
soron lévõ garázsról eltulajdonította az EON
által felszerelt villanyórát. A bûncselekmény-
nyel okozott kár: 50.000 Ft.
- Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen ellen, aki ablakbenyomás módsze-
rével behatolt egy Május 1. utcai lakásba, és
onnan ékszereket tulajdonított el. Lopási kár:
50.000. Ft. 
- Segítségnyújtás elmulasztása bûntettének
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki a Berzsenyi és
Juhász Gyula utcák keresztezõdésében lévõ
gyalogátkelõhelyen balra kanyarodás követ-
keztében elütötte az ott átkelõ gyalogost, majd
a helyszínrõl segítségnyújtás nélkül távozott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Évfordulók
1896. január 114 éve
A tapolcai iparos ifjak egylete önképzõkörré
alakult. Elnökké Feleki Alajos lapszerkesztõt
választották.
1984. január 26 éve
A Balaton-felvidéki Vízitársulás megkezdte a
Malom-tó rekonstrukciós munkáit.
1891. január 1. 119 éve
Megjelent a Tapolcza és Vidéke címû „helyi és
vidéki érdekû társadalmi hetilap” elsõ száma.
1966. január 1. 44 éve
ABakonyi Bauxitbánya Vállalat döntést hoz, hogy
központját Tapolcára helyezi. Székházát a
Harangozó-ház helyére építik.
1777. január 2. 233 éve
Tapolca város vezetõi elismerik a földesúri szol-
gáltatásokat és „kezük kereszt vonyásával és
városbeli pötsétükkel meg is erõsítik.” A város
öregbírája: Dér Pál.
1572. január 3. 438 éve
Miksa király Bécsben kelt oklevelével szükséges-
nek látta, hogy a pusztuló várost újra benépesítse,
ezért minden Tapolczára visszatérni óhajtó lakós-
nak három évi adómentességet ad, ha házát kész
újra felépíteni.
1884. január 3. 126 éve
Megjelent a legelsõ Tapolcán kiadott újság, a
Balaton, Tapolca, Sümeg és Balatonfüred vidé-
kének helyi érdekû hetilapja.
1936. január 3. 74 éve
A községi villamosüzemet átadták a bérbevevõ
Balatonvidéki Villamos Mûvek Rt-nek.
1917. január 8. 93 éve
Üzembehelyezték a tapolcai felújított és kibõvített
villanytelepet.
1857. január 18. 153 éve
Glázer Károly a Helytartótanácstól megkapta a
mai Fõ tér 15. sz. alatti gyógyszertár felállítási
jogát. Akkori neve „Oroszlán-gyógyszertár” volt.
/A család vezetése alatt mûködött 1950-ig./
1906. január 21. 104 éve
Felavatják a tapolcai ipartestület székházát a
Torony (mai Arany János) utcában.
1867. január 26. 143 éve
Tanácsülésen határozták el a „Járási Ápolda és
Kórház” létesítését. Elõször a tapolcai magtár áta-
lakításával remélték a célt elérni.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

Ökumenikus hét
A nagy országos- és világprogramba
kapcsolódott be a tapolcai katolikus-
protestáns közösség.

Január 20-án - nagy érdeklõdés és alapos
szervezés mellett - a protestáns templomban
kezdõdött az ökumenikus hét programja.

Csere Sándor kanonok a keresztények
egysége és a hit szerepe alapján bontotta ki
beszédét. - Az ókori írók aranykorról be-
széltek, az újkori szónokok ígérték az arany-
kort. Ezt az illúziót válthatja valóra a hitbõl,
jó cselekedetekbõl épülõ közösség, a meg-
váltott, jóakaratú emberek közössége. Az
Apostolok Cselekedete leírja, mennyire
egyek voltak a korai keresztények. Ma a hi-
tetlenség és önzés a legnagyobb baj, ez ver
éket az emberek közé. - Emberi kultúra nem
lehet kötelezõ érvényû erkölcsi mércék nél-
kül. (G. Kuby) A boldogság õszinte Isten-
és emberszeretetbõl fakad. A szeretet ember-
séges-önzetlen cselekedetekben valósul meg.

Január 21-én a katolikus templomban
Szabó Emõke református és Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész vezette az áhítatot.

Szabó Emõke bevezetõjében megemlítette:

jubileumi alkalom ez. 1910-ben Edinburgh-
ban indult el az ökumenikus mozgalom. Egy-
házi vezetõk hivatalosan kinyilvánították: kö-
zös misszióra kaptunk meghívást. Menjetek,
apostolkodjatok! Hisz egy a test, egy a lélek,
egy az Isten.

A szenvedésrõl folytatott beszédében
Lukács evangélistát idézte: Vajon nem ezeket
kellett Jézusnak elszenvednie, hogy bemehes-
sen atyja dicsõségébe? Isten minket is tanú-
ságtételre hív a szenvedések útján. Nehéz be-
szélni a szenvedésrõl, nehéz áldani az élet Urát
a szenvedésben. Klasszikus példákat, párhu-
zamokat vont a mûvészettörténetbõl. Tóth
Árpád Isten oltó késének nevezi a szenvedést;
Beethoven a kereszt szerepét a kotta kereszt-
jéhez hasonlította: fölemel! Szenvedésbõl lesz
az igazgyöngy, a sárból a mûalkotás. Az
énekes-elõadó hitelesen szólhat a szenvedés-
rõl, ha már õ is megérett a szenvedésre.

A kísérõ énekek ugyancsak a szükséges
egységrõl szóltak és az egységet, erkölcsöt
biztosító Isten-hitrõl: Bár szétszakadva él
az egyház, Jézusban mégis egy lehet!

G. Dr. Takáts Gizella

A honvédek emlékét õrizze a kegyelet és az idõ

A magyar honvéd sem volt kevesebb
bármely nemzet katonájánál

Dr. Lessner József
(1925-2010)

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Lessner
József közgazdász, Tapolca város tiszte-
letbeli polgára dolgos és sikeres életének
85. évében elhunyt. 

Temetése szûk, családi körben 2010.
január 31-én Tapolcán 12 órakor lesz
az izrealita temetõben. Gyászolják gyer-
mekei, unokái, barátai, kollégái.

Újabb történelemverseny zárult sikerrel

A Tamási Áron Mûvelõdési
Központ februári programjai
2. 9 óra: Pegazus Színház elõadása; 3. 18
óra: Szülõk iskolája elõadás: Szülõnek
lenni nehéz; 3. 9 óra: Pegazus Színház
elõadása; 7. 9 óra: „Tapolca Kupa Grand
Prix” egyéni rapid nyílt sakkbajnokság; 8-
9. 8 óra: Festmény vásár; 15. 19 óra:
Bánfalvy Stúdió: Jövõre veled ugyanitt bér-
letes színházi elõadás; 19. 18 óra: ÉFOÉSZ
bál; 22. 10 óra: Budapesti Pitypang Szín-
pad: Mátyás király meg az ördög; 24. 19
óra: Filharmónia bérlet: Savaria Szimfó-
nikus Zenekar; 28. 10 óra: Tapolca - ASE
Paks-II. NB-I/B osztályú csapatbajnokság.
Amatõr Színjátszó Kör: Vezeti: N. Horváth
Erzsébet, hétfõ, szerda 17.00-20.00. Baba-
mama klub: csütörtök 10-12 óra. Babák és
mamák kellemes közös idõtöltése, hasznos
elõadásokkal. Babamasszázs: szerda
10.30-12.00. Bridzs klub: hétfõ 18 óra.
Sakkedzés: H-P. 15.30-18.30, Szombat: 09-
12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat
09.00-14.00.

Fotó: Horváth



1. Kutyából nem lesz szalámi.

2. Feldobta a talpát cipõstõl együtt.

3. Kicsi a bors, de még kisebb darálva.

4. Nem mind arany minden karikagyûrû.

5. Bezzeg az én idõmben jobb idõ volt.

6. A vén kecske is megnyalja a cukrot.

7. Mások szemében a szálkát is ölfának nézi.

Dr. Töreky László

A kultúra hivatott apostolai az iskolák,
de a civil szervezetek is bensõséges kará-
csonyváró ünnepségeket szerveztek de-
cemberben.

Kisebb nyilvánosságot kapott, de ked-
ves-különleges, családias hangulatú ünnep-
ség zajlott december 20-án az Y-házak
egyikében. Egy lelkes szervezõ, Jávori
Lászlóné áldozatos munkatársaival ünne-
pivé varázsolt egy közös helyiséget; sütöt-
tek, fõztek, igényes mûsort adtak. Ének, ze-
ne, vers, közös éneklés hozta össze a lakó-
kat a karácsonyfa alatt. Beszélgettek, fo-
gyasztottak, énekeltek a családok - gyerme-
kekkel együtt. Meghatódva mondták: ilyen
még nem volt, jövõre is csináljuk meg!

Legeza Magdolna tanárnõ karácsonyi té-
májú ikonjai nagy érdeklõdést keltettek.

G. Dr. Takáts Gizella
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KÉRDÉSEK TERE

A hónap kérdése:

Mit vár az új évtõl?

Ne legyen rosszabb, mint a tava-
lyi. Mivel idõsödöm, korosodom,
fõ az egészségem megõrzése. Sze-
retnék még néhány évet aktívan
dolgozni.

Valójában mindig ugyanazt várom.
Szeretetet, egészséget, bõséget és
összetartást a családom és mindenki
számára. Anyagi biztonságot is vá-
rok.

Bort, búzát, egészséget! Alegfontosabb
nekem és a családomnak, de az egész
földkerekségnek az egészség. Ha ez meg-
van, akkor az életünket kedvünk és anya-
gi lehetõségeink szerint alakíthatjuk.

Molnár Béla Moórné Vecsei Eszter Csáki László

AE

Fotó:  N. Horváth

Karácsonyt vártak

Az MSZP-s önkormányzati
képviselõk február-március

havi fogadóóráinak
idõpontjai

Buzás Gyula:
február 9. (kedd) 17:00-18:00

Dr. Csonka László:
február 23. (kedd) 17:00-18:00

Lévai József:
március 9. (kedd) 17:00-18:00

Presits Ferenc:
március 23. (kedd) 17:00-18:00

Helyszín: MSZP Iroda, 8300 Tapolca,
Berzsenyi D. u. 13.

Szomorú aktualitása van a most következõ
riportnak: a hideg tél fokozottan irányítja a
figyelmet azokra a hajléktalanokra, akik
kint a szabadban, vagy elhagyott, romos
épületekben élik az életüket. Arról, hogy Ta-
polca városa miként tud gondoskodni ezek-
rõl a társadalomból kirekedt emberekrõl,
dr. Varga Istvánt, a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet vezetõjét kérdeztük.

- A városnak 30 férõhelyes átmeneti haj-
léktalanszállója van az Arany János utcában,
de krízishelyzetben a kihasználtság több száz
százalékos. Az a lényeg, hogy ebben a hideg
idõszakban mindenkinek fedél legyen a feje
fölött. A kollégáim folyamatos felderítõ mun-
kát végeznek, járják a várost, és ha rátalálnak
a hajléktalanra, igyekeznek õt rábeszélni arra,
hogy jöjjön be a szállóra. Télen még csak-
csak sikerrel járnak, de a többi hónapban
szinte lehetetlen rábírni õket. Csak annak
tudunk segíteni, aki engedi. Van olyan, akire
lakossági bejelentés nyomán akadtunk egy fa
alatt, míg másokat a vasútállomásról, busz-
megállóról hoztak be a rendõrök, vagy éppen
a mentõ szállította be hozzánk. Bár elsõsor-
ban tapolcai hajléktalanoknak biztosítunk át-
meneti szállást, de a téli hidegben nem te-
szünk kivételt. Egy meleg tea, zsíroskenyér,
egy alvóhely - akár csak matracon vagy plé-
den is - mindig jut mindenkinek, bárhonnan
is érkezett az illetõ.

- Tudnak-e szállást biztosítani a gyer-
mekeivel érkezõ édesanyának?

- Természetesen ilyen is elõfordul, de erre
azóta nincs mûködési engedélyünk, mióta
Taliándörögdön megnyílt a családok átme-
neti otthona. Tavaly õsszel át is alakítottuk a
meglévõ családi szobákat férfi férõhellyé,
mert õk lényegesen többen vannak, mint a
nõk. A hajléktalanná vált emberek száma
növekszik, életkoruk egyre alacsonyabb, az
iskolai végzettségük pedig egyre magasabb.

- Készül-e, készülhet-e olyan felmérés,
amely az idevezetõ utat mutatja be?

- Adatvédelmi okokból sem készülhetne
ilyen felmérés, de a kollégák elbeszélgetnek a
hajléktalannal, és ezekbõl a beszélgetésekbõl
kiderül, hogy többségében családi ok vezet

idáig. Például, ha válás után kikerül valaki a
lakásból, ha nincs munkahelye, akkor - sajnos
- a végállomás legtöbb esetben a szálló lesz.

- Sokan segítenének a hajléktalanokon, de
mint mondják, azért nem teszik, mert szerin-
tük az alkoholnak jelentõs szerepe van abban,
hogy az illetõ ide jutott.

- Hogy az alkoholizmus ok vagy okozat,
azt nem tudjuk. De a kollégáimnak sincsen jó
tapasztalata ezzel kapcsolatban. Hiába a szi-
gorú Házirend, hiába szerepel rajta nagy betû-
vel, hogy alkoholt tilos behozni, az emberi
leleményesség szinte határtalan: a tejes dobo-
zon keresztül az üdítõs palackon át különbözõ
termékeknek álcázva igyekeznek kijátszani a
tilalmat. Ha a figyelmeztetés után sem változ-
tatott az illetõ a magatartásán, akkor már elõ-
fordult, hogy ki kellett tenni a szállóról.

- Milyen lehetõségekkel élhetnek az ide
bekerülõk? Kell-e fizetniük az ellátásért?

- A legfontosabb, hogy szállást kapjanak,
van mosási, fürdési lehetõség, a kolléganõim
pályázat útján igyekeznek élelmiszert is
szerezni, de ez nem rendszeres, sem az Ön-
kormányzatnak, sem az Alapellátásnak ilyen
jellegû kerete nincs. A szálló elsõ hónapban
ingyenes, azt követõen - képviselõ-testületi
döntés alapján - 0 Ft-tól 250 Ft/nap a térítési
díj. A bejutást orvosi vizsgálat elõzi meg. A
bent lakóknak igazodniuk kell a Házirend-
hez, meghatározott a napi kimenetel és a be-
jövetel idõpontja, kulturáltan kell viselked-
niük, be kell tartaniuk az együttélés szabá-
lyait és csak indokolt esetben maradhatnak
bent napközben a szállón.

- Hány fõs személyzet teljesít szolgálatot a
hajléktalanszállón?

- Öt dolgozó és egy takarítónõ látja el a
feladatokat a szállón, amely jelenleg 24 férfi-
nak és 7 nõnek biztosít átmeneti hajlékot.

- Tudnak-e olyanokról, akiknek sikerült
innen visszakapaszkodniuk a társadalomba?

- Volt már rá példa, de sajnos, nem jel-
lemzõ. Egyetlen bejelentett munkahellyel ren-
delkezõ hajléktalan sincs. Alkalmi munkavál-
lalók, akik egész évben 2-3 hónapot ha dol-
goznak, és abból van egy kis pénzük, és hogy
számlát tudjanak nyitni, abban a kollégáim

segítenek. Bár a szállás nevében is bent van,
hogy átmeneti, de több olyan hajléktalan is
van, aki már 6-8 éve itt van, és nagy a
valószínûsége annak, hogy az utolsó földi
útja is innen visz majd a temetõbe. Ha azon-
ban a talpraállás minimális szándéka megvan
az illetõben, akkor az Önkormányzat segítsé-
gével, pályázati támogatással mi is igyek-
szünk mindent elkövetni azért, hogy újra meg-
találja a helyét a társadalomban. Egy hölgy
most van „félúton”, le a kalappal elõtte. Úgy
néz ki, hogy nem kell visszakerülnie a szál-
lóra. Albérletet szereztünk neki, fizeti a törlesz-
tõ részleteket. Sajnos, mint már mondtam,
nem ez a jellemzõ. A segítõ jobbot nagyon
kevesen fogadják el, beletörõdnek a sorsukba.
Hiába tudjuk többekrõl, hogy családjuk van,
a családot sem lehet kötelezni arra, hogy gon-
doskodjon róluk, õk pedig szuverén egyéni-
ségek, önállóan „döntöttek” a saját életükrõl.

- A hajléktalanok többsége leromlott
egészségi állapotú. A szállón van-e rend-
szeres orvosi ellenõrzés, vizsgálat?

- Nincs meg az orvosi rendelõ építészeti fel-
tétele a szállón, de a hajléktalanok dr. Huberth
János fõorvos úr körzetéhez tartoznak. Ha
szükség van rá, akkor õ bemegy a szállóra, és
megvizsgálja a beteget. Azaz csak azt tudja,
aki engedi gyógyíttatni magát. A kollégák
segítik a hajléktalanokat abban is, hogy akár a
kórházba, akár a szakrendelõbe eljussanak,
idõpontot kérnek a számukra. Azoknál pedig,
akiknél vészesre fordul a helyzet, de nem
mûködnek együtt, kényszert kell alkalmazni,
mentõt kell hívni és kórházba kell szállítani.

- Egyre gyakrabban hallani arról, hogy kint
a szabadban hajléktalan fagyott meg. Volt már
erre a szomorú esetre példa a városban?

- Hála Istennek, nem.  NHE

Krízishelyzetben a hajléktalanszálló kihasználtsága
több száz százalékos

Az egyetlen magyar alapítású szerzetes-
rend és alapítója emlékét ápolja Tapol-
cán a Boldog Özséb Alapítvány.

Január 19-én szentmise keretében emlé-
keztek az alapítóra a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templomban. P. Puskás
R. Antal pálos szerzetes - az Introitus és
köszöntõ után - föltette a kérdést, vajon
méltón adhatja-e át Boldog Özséb üzenetét,
életpéldáját. A pálos rend ma is él, tisztelete
eleven, a benne mûködõ, „Istenhez hajtó
tûz” mûködik köztetek - mondotta. Ottho-
nosság a kegyhelyeken - ebben áll a rend

karizmája; az életet szolgálni mind testi,
mind lelki értelemben. Boldog Özséb a re-
metéket összefogó személyválogatás nélkü-
li szeretettel adott otthont, programot. Test-
vérek, legyetek egy szív, egy lélek! - ma is
ez fogja össze a pálosokat.

A szónok megköszönte a Boldog Özséb
Alapítványnak, hogy ébren tartja Boldog
Özséb szellemét és a tapolcai születésû
István vértanú pálos szerzetes emlékét.

Gyönyörûen zengõ orgonajáték és a Tapol-
cai Kamarakórus klasszikus-tiszta éneke gaz-
dagította a mûsort.      G. Dr. Takáts Gizella

Boldog Özséb emléke

A Páneurópa Unió helyi szervezete ja-
nuár 21-re farsangi vidám együttlétre
hívta tagjait a Tamási Áron Mûvelõdési
Központba.

Az elnökasszony köszöntõjében megem-
lékezett a névnapot ülõ tagokról, közvetítette
Császár László polgármester úrnak az újévi
fogadáson elhangzott jókívánságait a Szer-
vezet részére. Dr. Fehér Károlyné és mun-
katársai megjutalmazták a közösségért külö-
nösen buzgón tevékenykedõ tagokat. Ismer-
tették az évi gazdálkodás mérlegét, a dús prog-
ramokat. Ezúttal nem szerepelt meghívott

elõadó; alkalmi versmondók szórakoztatták
társaikat. A „konyhamûvészek” egymást
kínálgatták egyéni receptjeik egyedi csodái-
val, a hegy leve derûre késztette a mérsékelt
fogyasztókat. Alapállásukra jellemzõ: min-
den fölösleges kiadást elkerülendõ - tálcát,
poharat maguk hoztak.

Ez a finom visszafogottság, bölcs igényes-
ség, a közösért tenni akaró szeretet nem al-
kalmi magatartás. Átszövi egyéni életüket, s
megtartója közösségüknek is.

Igaz, megették kenyerük javát, kijárták az
élet-iskolát. G. Dr. Takáts Gizella

Farsangi örömök

Nem egészen így mondják



Óvodás vagyok. Erkel  operájának, a
Hunyadi Lászlónak induló dallamára ve-
zetem a hat törpét, én, a Tudor. Énekelünk.
Árnyas erdõben szeretnék élni nyáron át.
Dallama azonnal lelkembe vésõdött.

Azonban csak iskolás koromban tudtam
meg, micsoda magyar és emberi tragédia
hordozója még ez a dallam. Micsoda lelke-
sítõ ez a magyar zene, mely a Habsburgok
betiltotta Rákóczi-indulónak vette át nem-
zetet felrázó szerepét. És ugyanaz a magyar
zenész komponálta, mint nemzeti him-
nuszunkat, kultúránk hangzó emblémáját.

Január 22-e a Magyar Kultúra Napja.
Másnapján, 23-án lelkesen hallgattam Péni
Béla kitûnõ karmester vezette ifjúsági fúvó-
soktól Erkel dallamait és elgondolkoztam.
Lelkesített a magyarnak megismert dallam,
ami képes egész országot felrázni, mert a
nemzeti zene minden népnek egyenesen és
mélyen a lelkébõl fakad és mûvészi for-
májában oda visszahat. A francia, német,
angol, olasz, finn, lengyel, orosz dallamo-
kat az illetõ nép lelkiségébõl merítik
zenészeik, és erõsítik vele népeik sajgó
lelkét, ha a nemzetet fel kell rázni. Igen, a
jó dallamban ráismerni annak a népnek
ethoszára, melynek fia alkotta. Nem vélet-
len, hogy a  zenetudomány olasz, francia,
német, magyar stb. zenékrõl beszél, mert
bár a skálák, a tonalitás, a zenei formák
világa Bach és Rameau óta nemzetközi

kultúrkincs, a belõlük alkotott zenemûvek
dallamaikkal elsõsorban a létrehozó népet
ragadják meg. Hiába ugyanaz a márvány az
anyaga Marton, Rodin, Michelangelo,
Moore, Mestrovics szobrainak, ugyanaz a
fuga, vagy szonátaforma szabályai zárják
be Erkel, Rossini, Beethoven, Elgar,
Tsaikowszky dallamait, a mû elsõsorban
nemzetének tagjait fogja össze a lelki, kul-
turális identitása erejével.  Szép példát hal-
lottunk ebbõl, amerikai fugát. És minden
nagy alkotó elsõsorban nemzetének alkot.
Alkotásaik azonban sokszor kisugároznak a
világba, megelõlegzik egy, még a jövõ
méhében rejtõzõ lehetõségét más mûfajnak,
de a modern mû értékét is csak egy mûvészi
identitás fogja megadni. Itt rejtezik a mû-
vészet társadalmat formáló ereje. Ezt a szé-
les hatást azonban csak mûvészi zene fejti
ki. Ezért kell küzdeni az értéktelen, jelleg-
telen, atonális, dallaminvenció nélküli mû-
vek ellen, mert nélkülözik a jó zene kel-
lékeit. A dallamot, harmóniát, formát, és a
ritmust. A mûvészet minden formája szelle-
mi értéket kell, közöljön, és itt az ideje a
hamis, talmi szeméttõl, giccstõl, való meg-
szabadulásnak. Sõt, a kultúra egésze meg-
újításának.

A hangverseny keretének magyarázattal
kiegészítése nagyon jó kezdeményezés. A
közönség kulturált, ünnepi hangulatát kell
még megemlítenem. Dr. Sáry Gyula

„Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és
arányos. Minden bölcsen a helyén van. A
házak, a templomtornyok” - írta Márai
Sándor egy helyütt. Várostörténeti soroza-
tunkban annak járunk utána, hogy ez
Tapolcán is így van-e. Kalauzunk Papp
Zoltán Tamás, a város fõépítésze. Soro-
zatunk mostani részében a Harangozó-ház
lebontásának szükségességérõl, megment-
hetõségérõl kérdeztük a szakembert.

- Már állt a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
Központja a Harangozó-ház helyén, amikor
Tapolcára kerültem a város fõmérnökének.
Az elsõ kérdésem az volt, hogy miként
született ez az „érdekes épület”, amely
egyrészt tájidegen, de anyaghasználatában is
„neobrutalista” stílusban készült. Azért fogal-
mazok ilyen keményen még most is, mert
abban az idõben is készültek esztétikailag
izgalmas és szép épületek, de ez a hatalmat
sugárzó, furcsa épület a szoc. reál torzszü-
lötte, rosszul sikerült gyermeke lett. Akkor az
illetékesek azt válaszolták a kérdésemre,
hogy statikai, tartószerkezeti problémák miatt
kellett lebontani a Harangozó-házat. Mint
szakember bátran kijelenthetem, hogy meg-
maradhatott volna, a kor technikája lehetõvé
tette volna a megmentését, a felújítását. Sõt, a
helyiekkel megismerkedve ez csak megerõ-
södött bennem, hiszen õk elmondták, hogy
Tapolca alatt egy komoly szarmata mész-
kõréteg húzódik, ami nagyon jó alapozást
jelent. A teherhordó talaj nagyon közel van,
olyan, mintha egy pinceszint lenne itt. Ez a
nagyon jó adottság tette lehetõvé, hogy azt a
szép épületet ide álmodták meg a kor
emberei. Egy épület elhelyezésekor három
érték alapján kell dönteni. Az elsõ a funkció:
lakni kell, védeni kell magamat a természeti
hatásoktól. A második a tartóssági érték.
Több emberöltõt kell kiszolgálnia az épület-
nek, az épületszerkezetnek. A harmadik érték
a mûvészetek világába vezet, jó közérzetet,
esztétikai élményt biztosít-e az adott épület

látványa. Sajnos, ismételten csak azt kell,
hogy mondjam, a Harangozó-háznál a tartós-
sági érték megõrzésére, kijavítására lett volna
mód, ugyanakkor az építészeti értéke túlmu-
tatott „az egyszerû irodaház foglalási ak-
ción”, mert mint vezérépület a Fõ tér veszpré-
mi kapuja volt. A tölcsér alakú tér központi
tengelyét mintegy kupolaként jelölte ki. Ez az
épület a tekintélyével osztályfõnökként ural-
ta az egész teret. A Harangozó-ház lebontása
nemcsak a városon ütött hatalmas sebet, de az
itt élõk lelkében is, mivel drasztikusan szakí-
totta meg a folytonosságot, és úgy került a
helyére - buldózeres városfejlesztéssel - a
bauxitközpont, mint egy rosszul sikerült amal-
gámtömés a fogsorba. A tér disszonáns lett
tõle.

- Ez a „buldózeres városépítés” csak
Tapolcára volt jellemzõ?

- Nem. Sajnos, másutt is így alakították a
városközpontokat. Csak ha Veszprémet, vagy

Ajkát nézzük, láthatjuk a hasonlóságot. Több
településen is a múlt egy részének az elpusz-
tításával, rosszul értelmezett városfejlesztés-
sel akarták építeni a jelenben a jövõt.

- Ön szerint harcolhatott volna a város a
régi épület megmaradásáért?

- Errõl azokat is meg kellene kérdezni,
akik akkor döntöttek. A tény: presztízsértékû
lett az elhelyezés. Sümeg nem fogadta a
bauxitbánya központját, de Tapolcán még a
város „szívét” is megkapta. Azt el kell
ismernie ma is mindenkinek, hogy az akkori
városvezetés nagyon jól döntött, amikor a
bánya központját befogadta. A nagyközség-
bõl így lehetett 1966-ban újra város Tapolca.
Rengeteget fejlõdött az infrastruktúra, szám-
talan lakás épült, munkahelyek teremtõdtek,
növekedett a lélekszám. A bauxitbányászat és
Tapolca egymásra találása kihagyhatatlan
történelmi tényezõ. Az már másik kérdés,
hogy miként lehetett volna a hogyanokkal

bánni. A város megadta magát. Nem akarom
a helyzetet megítélni, de szerintem nem is
volt más választása: vagy behódol, vagy a
bauxitbánya központja másutt épül fel. Ezt
nem merte megkockáztatni az akkori város-
vezetés. De ma már arról is lehet beszélni,
hogy bizonyára nem is itt, helyben dõlt el a
Harangozó-ház sorsa sem, hanem legalább
megyei szinten született meg róla a döntés.
Arról, hogy talán mégis lehetett volna
másképp, talán menthetõ lett volna az épület
akkor, ha mellette határozottabb, szakszerûbb
és meggyõzõbb a kiállás, álljon itt egy másik
történet, amely szintén a bauxitbányával függ
össze. A volt zsinagóga épületének átalakí-
tásának befejezésekor érkeztem Tapolcára.
Az elsõ komoly tárgyalásom a Bauxitbánya
Vállalat vezérigazgatójával volt. - Fiatal
barátom, az a végsõ döntés, hogy az MMTK
épületét ugyanúgy, mint a központ épületét
hullám alumíniumlemezzel fogjuk beburkol-
ni - mondta a vezér. Mindenki azt várta, hogy
a hozzászólásom maximális egyetértést fog
kifejezni. - Egyetértek - mondtam -, meg kell
mutatni az embereknek, hogy ez a bauxit-
bánya vállalat egyik épülete, és mivel a táj-
építészet szempontjából a legfontosabb a tá-
jékoztatás, én egy kis módosítást is javasol-
nék: kenjük be bauxittal az épületet, mert így
fogja leginkább kifejezni a szándékot. Pilla-
natnyi csend lett. Utána fergeteges erejû ne-
vetés a vezér részérõl, majd a többiek is
merték követni. - Neked itt mindig lesz egy
asztal nálunk - mondta az igazgató -, csináld
úgy, ahogy gondolod. Horváth Gábor, az
épület tervezõje is rám bízta a homlokzat fes-
tésének megoldását. Tapolca vakolt kisváros
volt mindig, itt nem voltak nemes burkoló-
anyagok, így a fehér fal adja vissza leginkább
a tervezõ elképzelését: a piramis jelleget,
amely követi az Y-házak és a tanúhegyek
vonalát is.         

N. Horváth Erzsébet

/Folytatás a következõ lapszámban./
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Ugye, kár érte?!

Nézd a várost, milyen nyugodt. Erõs és arányos.
- Várostörténeti sorozat IV. rész -

Wass Albert Emlékest Újévi koncert 2010
Január 10-én - az évforduló kapcsán -
Wass Albertre emlékezett és emlékeztetett
a „Tapolcaiak a Nemzetért” Egyesület a
Tamási Áron Mûvelõdési Központban.

A takarosan összeállított mûsort bekere-
tezte a nyitó magyar Himnusz és a záradé-
kul elénekelt Székely Himnusz.

Szalkai Zsolt elnök bevezetõ és összekötõ
szövege dalt, zenét, verses és prózai szövege-
ket kapcsolt össze. A kivetítõn követhetõ ar-

cok, erdélyi tájak látványa fokozta a hatást.
Wass Albert leghatásosabb gondolatai

tértek vissza az egyes mûsorszámokban:
Adjátok vissza a hegyeimet! Ki a magyar?
Lelkünkben élõ haza. Véren vett ország. 
- Az egymást maró, széthúzó magyarság
kritikája hangzott el a Magyar cirkusz címû
versben. A hazátlanná ûzött költõ keserve
szólt: Néppé alázott nemzet fia vagyok.

G. Dr. Takáts Gizella

A Batsányi Kórus Tapolca legrégebben mû-
ködõ amatõr mûvészeti csoportja mûködé-
sének 40. évfordulója kapcsán - 2009-ben -
kezdtünk története ismertetésébe.

Borsányi Gábor nyugdíjazása után Németh
Judit vette át a kórus szakmai vezetését. A
kórus létszáma, személyi összetétele nem vál-
tozott. Az Õ karnagysága alatt a külsõ kap-
csolatok megmaradtak. A mintegy 5 évnyi
közös munka mind a kórus, mind a karnagy
szempontjából eredményesnek értékelhetõ.

Az elnök - Virág László, majd az õt követõ
Jávori László - és az öttagú társadalmi veze-
tõség igyekezett a szervezõmunkában és pró-
bafegyelem megtartásában segíteni a karna-
gyot. A Batsányi János Mûvelõdési Központ
vezetése is sokat tett azért, hogy a kórus ne na-
gyon érezze a karnagyváltást. Segítette a kap-
csolatok fenntartását, szervezte az utazásokat
a kialakult rend szerint belföldre és külföldre.

A négyéves ciklus leteltével Jávori Lászlót
Huszák László követte az elnökségben elsõ-
sorban a fiatal tagok szavazatai eredményekép-
pen. Ekkor már érezhetõ volt, hogy nem egysé-
ges a tagság. Ez a jelenség komoly problémát
okozott, és Németh Judit - 1990-ben történt -
hirtelen távozása miatt mintegy másfélévnyi
„exlex állapot” állt be a kórus életében. Idõn-
ként jött egy-egy karnagy - Török Attiláné,
Herda Ignácné (Kálmán Katalin) - de csak
néhány hétig, egy-két hónapig tudott velünk
dolgozni. Leghosszabban Szelényi Pál kar-
nagy úr maradt a kórussal, de sajnos egy
komoly betegség meggátolta, hogy több és
eredményes munkát végezzen.

Ezek a tényezõk vezettek oda, hogy ha
csak néhány hónapra is, de kénytelenek vol-
tunk a Batsányi Kórus mûködését „felfüg-
geszteni”. Csaba Dezsõ

/Folyt. köv./

Kóruséneklés Tapolcán II. rész



Szólj, síp, szólj ! . . .
Nem akartam, de meghallottam: Úgy be fogunk rúgni… eláztunk a banketten… kevertük

töménnyel a bort… totál részeg voltál, de én is… akkorát piáltunk… egyszer van
Szilveszter…

Aki Szilveszterkor „megbolondul”, az máskor sem normális. Ez a szemlélet nem korlá-
tozódik egy alkalomra. A köztudat és szemlélet, amely dicsekvõ témává teszi a mértéktelen
fogyasztást, felkészítõje a tragédiáknak. Ha jót lehet röhögni a dülöngélõ, elvágódó alakon,
akkor a közvéleményformálók gazemberek. A részeg kárt okoz; ha tüntetõleg tékozolni lehet
a javakat - fõleg a köz javait nyomorgó milliók rovására, világtragédia érik. S ez ellen nem
védenek bunkerek, divatok, érdekek, pártok, törvényecskék - egyedül a szilárd ERKÖLCS,
illetve azt tisztelõ és gyakorló EMBEREK.

Dr. G. T. G.
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Felettünk a csillagok 32. rész
Gyémánttengerek

Annak ellenére, hogy naprendszerünk
óriásbolygóit már több szonda is vizs-
gálta, belsõ szerkezetük még mindig
csak részben ismert. Az Uránusz és
Neptunusz esetében ezek az ismeretek
csak a Voyager-2 ûrszonda, valamint
távcsöves megfigyelések alapján állnak
rendelkezésünkre.

E két bolygó belsõ felépítése hasonló
lehet. Kívül fõképp hidrogénbõl, hélium-
ból és metánból álló légkör található, alat-
ta ammóniával és metánjegekkel kevere-
dett vízköpeny, legbelül pedig egy „kis”
jeges, sziklás mag. A kutatások alapján
valószínûsíthetõ, hogy a nagy nyomás
miatt a köpeny alsó rétegeit - a molekulák
szétesésének következtében - hidrogén-,
oxigén-, nitrogén- és szénatomok egyve-
lege alkotja.

A kaliforniai L. Livermore National
Laboratory és a New York államban talál-

ható University of Rochester kutatói azt
vizsgálták, sikerül-e megolvasztaniuk a
gyémántot. Tapasztalataik szerint a gyé-
mánt 6-10 millió atmoszféra nyomás felett
olvadékállapotba kerül és a létrejövõ fo-
lyékony szénközegben kisebb sûrûségû gyé-
mántdarabok úsznak. (Kisebb nyomáson a
gyémánt a melegítés hatására elõször gra-
fittá alakul, és csak ez után olvad meg.)

Az elfogadott bolygómodellek szerint az
Uránusz és a Neptunusz belsõ régióiban, a
köpeny alsó részén a fent említetthez
hasonló, óriási nyomás uralkodik, tehát az
ott található szén (gyémánt) olvadék és
szilárd darabok keverékeként létezhet.

Ez a felfedezés megmagyarázhatja en-
nek a két bolygónak a különös mágneses
terét, mely a Földénél jóval erõsebb, és
tengelye a bolygó forgástengelyével kife-
jezetten nagy - közel 60 fokos - szöget zár
be. Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK

Csiky Gyula tanár, festõmûvész
(Gyalu, 1909. január 10. - Budapest, ?)

Alap- és középiskoláit Erdélyben, a Képzõmûvészeti Fõiskolát
Budapesten végezte el. 1935-ben elsõ munkahelyére, a tapolcai
áll. polgári fiúiskolához helyezték. Okleveles középiskolai rajz-
tanárként a Zalaegerszegre távozó Frimmel Gyulát váltotta fel. Itt
nagy lendülettel látott munkához. Tanította a mértani és szabad-

kézi rajzot, testgyakorlatot, egészségtant és kézimunkát. Sok elõadást tartott a fõ tan-
tárgyához illeszkedõ képzõmûvészetek körébõl gyermekek és felnõttek számára
egyaránt. Kijelölt filmgépkezelõ tanárként vezette a filmoktatást és az iskola „Terta”
márkájú keskenyfilm vetítõberendezésével új típusú szemléltetést vezetett be az isko-
lai oktatásba. Kezelte és gyarapította a rajz- és kézimunkaszertár anyagát. Kivette
részét a tapolcai közéletbõl. Tagja volt a kaszinó választmányának, a légoltalmi és
népmûvelési bizottságnak. Feleségével, Schippert Margit hegedûmûvésszel együtt
erõssége volt a filharmonikus zenekarnak. Sokat festett és mûveibõl több kiállítást is
rendezett. Jó szónoki adottságokkal rendelkezett és sikeres elõadásokat tartott pl. a
Hõsök Napján, a Liszt Ferenc ünnepélyen és más alkalmakkor. Mûvészeti kritikáit,
módszertani eszmefuttatásait szívesen és sokszor megjelentették a pedagógiai szak-
sajtóban, az iskola értesítõiben, de a helyi hetilapokban is. 1941-ben Tapolcáról elhe-
lyezték és a nagyváradi állami gimnázium rajztanára lett. A háborút átvészelte, és a
hetvenes években még látták Tapolcán. Késõbbi sorsáról nincs tudomásunk.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Hozzávalók: 3dl tej, Sztívia Fluid Nova
ízlés szerint, vanília rúd (vagy 2 csomag
vaníliás cukor) 3db tojás sárgája, 40 dkg
növényi tejszínhab, 1 cs. Zselatin, 1 púpos
evõkanál étkezési keményítõ. Pár szem
cukrozott gyümölcs, konyakos meggy szósz,
tejszínhab.

Elkészítés: Madártejet készítünk. A tejet
felforraljuk a vanília rúddal, a tojássárgáját
kikeverjük a Sztíviával, keményítõvel, vaní-
liás cukorral és egy kevés hideg tejjel, majd
folyamatos keverés mellett a forró tejbe
öntjük, míg be nem sûrûsödik. A madártejet
kihûtjük. 

A zselatint elkészítjük a használati utasítás

alapján, majd kb. 40°C fokosra hûtjük.
A kihûlt madártejhez hozzáadjuk a tejszín

felét, összekeverjük, majd hozzáadjuk a zsela-
tint, és a tejszín másik felét. Lazán összedol-
gozzuk. A FORMÁT ELÕKÉSZÍTJÜK, ki-
fújjuk a formaleválasztóval, beletöltjük a kré-
met, tömörítjük, befedjük a piskótával, és hû-
tõbe tesszük (rakhatjuk sokkolóba is, de akkor
elõbb vegyük ki, ha esetleg megfagy, akkor
légfúvó segítségével válasszuk le a formát).

Töltsük meg a korpuszokat meggy szósz-
szal, és díszítsük tejszínnel, gyümölcsökkel.

Több kép és videó a www.receptbazar.hu
oldalon. Halász János gasztronómus

Fõzzünk együtt Halász Jánossal
Madártej krém torta konyakos meggy szósszal

Felvételi tájékoztató
Ha érdekelnek a mûszaki dolgok, akkor van egy ajánlatunk a számodra:

Választhatod a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézetének képzését, lehetsz mechatronikai mérnök.

További információk: Zalaegerszegi Felsõoktatási Központ (Pénzügyi és Számviteli
Fõiskola, BME, NymE közös telephelye), Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, „F”
oktatási épület, III. emelet; 2010-es felvételi tájékoztató (NymE-FMK, 535-536. oldal);
Honlap: www.felvi.hu, http://geptan.fmk.nyme.hu/ (Oktatás menüpont).

Török Anna, Zaraa neve, személye mára ösz-
szecseng, egyet jelent a hastánccal (Zaara a
Szahara szó egyik archaikus változata, több-
féle jelentése is ismert: szahara, ragyogó, tün-
döklõ, narancs-virág, fehér virág). 

Szerénysége, bájos bizonytalansága határo-
zottsággal párosul. Ars poeticaja - „Célozd
meg a Holdat, ha elvéted is, a csillagok közt
landolsz!” -, döntõ szerepet játszott abban,
hogy a 2009 májusában megrendezett His
Eliqaa - Érezd a ritmust! I. országos hastánc-
verseny ezüstérmese lehessen.  

A verseny gondolata több mint egy éven át
foglalkoztatta, ám kezdetben hiányzott a
kellõ bátorság és elszántság. A felkészülési
idõ egy hónapot vett igénybe, ami napi szin-
ten legalább három óra gyakorlást jelentett.
Szakmai mentorával egymást erõsítve, azóta
is rendszeresen próbálnak. A tartalmilag há-
rom részbõl felépült versenyen, improvizatív,
illetve elõre összeállított saját koreográfiai
elemek váltakoztak.

Saját bevallása szerint egy kedves vélet-
lennek köszönheti, hogy egyetemi tanulmá-

nyai közben rátalált a hastáncra, amely mos-
tanra igaz szerelemmé fokozódott. „Úgy ér-
zem, a mozgás, a tánc olyannyira fontos szá-
momra, hogy nélküle a lelkem megbeteged-
ne.” A késõbbiek folyamán hivatásszerûen
szeretne vele foglalkozni. Jelenleg nemzet-
közi tanulmányok szakon végzõs hallgató.
Tapolcán egy hét fõs társulatban oktat gyer-
mekeket, felnõtteket egyaránt, akiket a tánc
iránti alázat és szeretet kovácsol össze. Ta-
vasszal három megmérettetés is körvonala-
zódik számára, melyek közül a „Miss
Hastánc Hungary”-versenyen való elismert-
séget tartja a legfontosabbnak. Véleménye sze-
rint a hastánc mindenki számára egyedi stí-
lust teremt. Az alapok mellett bátran belevi-
hetõk az egyéni elképzelések, gondolatok. Egy-
egy stílus nagymértékben meghatározza az
adott tanárt, és ez által a tanítványait is. Sze-
retné, ha egyszer az õ kézjegye is felismer-
hetõ lenne a tanítványai által. 

„A hastánc olyan érzés, mint amikor hosz-
szú idõ után felbukkanok a víz alól, és elõször
levegõt veszek.” Major Tünde

Az elsõ lélegzet

Több esetben vettem részt házi disznóvá-
gáson, a sajátomon és másokén is. Sokat is
olvastam és hallottam errõl az egykor oly
híres népszokásról.

Napjainkban - sajnos - kezd visszafogot-
tabbá válni, félõ, hogy elveszti évszázados
romantikáját. Az oka valószínûleg az áruhá-
zak választékos kínálata húsféleségekbõl,
különbözõ felvágottakból, amelyekhez na-
ponta hozzá lehet jutni.

Ez persze csak a városi forma! A falvakban
még õrzik a hagyományt, mert a helyi ve-
gyesboltokban a fentebbi kínálatok el sem
képzelhetõk! A hagyomány, a jó szokás má-
sik õrzõje a „józan paraszti ész”. Az átörökölt
ösztönös tartalékolás, spájzolás biztonság
tudata!

Újabban a közfelfogás és a sajtó okos kri-
tika helyett inkább gúnyolódik, otromba
eseteket nagyít fel a disznóvágásról, annak
mellékzöngéirõl. Krimibe illõ sztorikat gyár-
tanak a reggeli „pálinkázás” humortalan kö-
vetkezményeirõl. Ez téveszme! Az elfogyasz-
tott pálinka az elemi erõ fokozását szolgálja a
várható kihívások leküzdésére! Nagyon fon-

tos a MÉRTÉKTARTÁS!! Jó gazdáknál a
pálinkázás szertartásosan történik „koccint-
va”, s így nyitányként a disznóvágás kezdetét
is jelenti egyúttal!

A pálinkáról néhány gondolat: Hogy mi-
lyen volt nagyapáink, apáink idejében? VA-
LÓDI. Magában hordozta a gyümölcs illatát.
Érzõdött benne az erjesztésnél kialakult illó-
anyagok, aromák sokasága, amelyek minden
évszak romantikáját sejtették kortyolgatás
közben.

Sajnálatos, hogy ebbõl a ma is létezõ ne-
mes italból csak keveseknek jut az asztalára.
A kisemberek számára elérhetõbb az ipari
szeszbõl és aromából készült „mûpálinka”,
amitõl inkább eldurvulni lehet, mint jókedvre
derülni! Talán a gyárban „VÉDÕITALNAK”
szánták a disznóvágó embereknek?

A továbbiakban egy disznóvágás régi tör-
ténetét fogom leírni emlékezetbõl, amellyel
néhány derûs percet kívánok szerezni az ol-
vasóknak. A történet valódi, elbeszélésbõl
hallottam. Elõre kérek elnézést, hogy a befe-
jezést nem tudom leírni, mert kiesett az em-
lékezetembõl. Az önfegyelmem nem engedi

meg a kitalálást és a rögtönzést. A másik ok:
elrontanám vele a történet elejét is!

A TÖRTÉNET…
Pálinkázás után a disznót szabadon enge-

dik az ólból, mert így jobb lesz a húsa?
Az állat az õt körülvevõ emberek látványá-

tól és szagától (a disznónak jó szaglása van)
megriadva megfutamodott, és a hosszú pa-
rasztudvar hátsó része felé tartott. Egyenesen
a trágyadomb mellett lévõ deszkaklozet (így
hívják a WC-t) irányába. (Falun néha lumpen-
ságból egy kettévágott kenderzsákot szegel-
nek fel az ajtó helyett, amely csak félig takar.)
Természetesen a „fogóemberek” szorosan kö-
vették a menekülõ állatot, amely meglátva az
ajtónélküli klozetot, oda beugrott! Vesztére.

Mert a lendülettõl az elsõ lábai beszorultak
a klozetülõke kör alakú kivágásába (amelyen
nem volt rajta a tetõ). Olyannyira, hogy a
nyomába iramodott két fiatalember hiába
próbálta a hátsó lábainál fogva kihúzni,
meddõ fáradozás volt! Az emberek nevettek
is, káromkodtak is vegyesen. A disznó fájdal-
mat nem érzett, nyugodtan tûrte a húzkodást.

Egy okosabb tanácsra cseréltek a „húzó-

emberek”. A friss erõ megtette a hatását, mert
egy nagyobb rántás után a klozet inogni kez-
dett! Egyszerû szerkesztésénél fogva levált
arról a négyzet alakú gerendázatról, amely a
pöcegödör fölött volt elhelyezve.

A két ember a disznó húzkodásával egyre
nagyobb ingásba hozta a klozetot, végül a
súlypontján átlendülve rádõlt a disznóra és a
két emberre. Mint egy koporsófedél letakarta
mindhármukat. Bajuk nem esett, de a veszély-
érzet kissé megrázta õket!

Néhány másodpercnyi csend után károm-
kodás, disznóordítás, nevetés hallatszott ve-
gyesen. A placcon. A bentrekedtek hangját
valami csekélyet még fokozta is a klozet
akusztikája. A zajra kiszaladt házbeliek bele-
borzongtak a különös látványba. Akaratlanul
õk is egy háztartási „tragikomédia” részesévé
váltak a többiekkel együtt!

A klozetba szorult embereknek és a disz-
nónak a kimenekítését az olvasók elképzelé-
sére bízom, hivatkozva írásom elején tett
megjegyzésemre. Mely szerint a történetnek
ez a része a hosszú évtizedek alatt kiesett az
emlékezetembõl! Ódor László

Téli történet - Disznóvágás
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
Az NB I/B osztályban magabiztos, 4:8
arányú gyõzelmet aratott a jó erõkbõl álló
fõvárosi Metinda SC felett a Tapolca
Rockwool VSE sakkcsapata, s ezzel az
eredménnyel együttesünk a tabella 2.
helyére lépett.
NB II-eseink sem maradtak adósak a jó
eredménnyel, hiszen Zalaegerszegen gyõz-
ték le a a gyenge játékerõt képviselõ Zala-
egerszegi KLC csapatát 9.3 arányban. A
Tapolca VSE-Szeremley SI gárdája a 4. for-
duló után a bajnoki tabellán a harmadik
helyet foglalja el.
Sikeresen szerepeltek a tapolcai sakkiskola
versenyzõi az 5. alkalommal rendezett
Dunántúl egyéni sakkbajnokságon Szom-
bathelyen.
A több érmes helyezés közül kiemelkedik a
10 év alattiaknál elsõ helyet szerzõ Koltai
Anna teljesítménye, Érseki Ároné, aki óvo-
dáskorúként lett elsõ a nyolc év alattiaknál.
További eredmények: 8 év alatti lányok: 1.
Érseki Tamara. 10 év alatti fiúknál: 4.

Kauffmann Péter, 7. Buzás Bertalan. A 12 
év alatti lányok mezõnyében 2. lett Árvai
Eszter, 4. Sötét Barbara. A fiúknál 3. helyen
végzett Tóth Kristóf. A 14 év alatti fiúk kö-
zött Bodó Bence a 4. helyet szerezte meg.
Ajkán rendezték a III. Mal-kupa újévi sakkver-
senyt. Remek tapolcai eredmények születtek.
A 8 év alatti lányoknál gyõzött Érseki
Tamara, a fiúknál Kauffmann Kristóf a 2.
helyen végzett
A 10 évesek versenyében a lányok mezõ-
nyében Koltai Anna volt a legjobb, a fiúk
Buzás Bertalan révén ezüstöt, Kauffmann
Péter révén bronzot szereztek.
A 12 éves lányok versenyét Árvai Eszter
nyerte, Sötét Barbara a 3-4. helyen zárt. A
fiunál szintén tapolcai gyõztes lett Tóth
Kristóf személyében.
A 14 éves lányok szintén kitettek magukért.
Szabó Dorinának aranyérem, Tóth Tímeá-
nak ezüstérem került a nyakába. A fiúknál
Bodó Bence a 2. Hoffmann Roland a 3. lett.
A 18 csapatos versenyben a Rockwool a 4.
helyen végzett, a Szeremley SI a 6.-on.

A Budapesten rendezett országos óvodás
gyermek egyéni sakk bajnokságon a tapolcai
sakkiskola két ajkai óvodása végig verseny-
ben volt a dobogóért, végül Érseki Áron a
4., Kauffmann Kristóf a 6. helyen zárta a
versenyt. edzõjük: Kosztolánczi Gyula.

TEREMLABDARÚGÁS:
Karácsony Kupa elnevezésû tornát a Jóba-
rátok csapata nyerte a Kispad gárdája elõtt.
A tízcsapatos torna harmadik helyezettje a
Karakt-Air alakulata lett. A torna legjobb
mezõnyjátékosának a Jóbarátokból Bárány
Pétert választották, a legjobb kapusnak a
kispados Rádai Marcellt. Gólkirály pedig a
Karakt-Air gólzsákja, Marton Gergõ lett.
Az Arany Ászok kupán az öregfiúknál
gyõzött a KLSE Rumi Takarék, második az
Öreg Sam. harmadik a Zalaboys gárdája.
A fõverseny tíz csapatából a legjobbnak a
Gala Sport gárdája bizonyult. Ezüstérmet
nyert a Sarki ABC legénysége, míg a bronz
az Atom-beton együttesének jutott. A
különdíjak is kiosztásra kerültek. A torna

legjobb kapusa a Gala Sport hálóõre,
Petrovics János lett. A gólirály címet az
atom-betonos Fekete Attila kapta. A torna
legjobb mezõnyjátékosának a Sarki ABC
játékosát, Német Andrást választották.

RÖPLABDA:
Négycsapatos férfi röplabdatornán gyõzött a
Veszprém, második helyen a Pannon Egye-
tem, harmadikon a Sümeg végzett. A tapol-
cai fiúknak ezen a versenyen a 4. hely jutott.
Gyõrben rendezték a mini és gyermek leány
röplabdacsapatoknak azt a nemzetközi
tornát, ahol a tapolcai kislányok a remek 4.
helyet szerezték meg. Különdíjat kapott
Verebélyi Viktória

PÁRBAJTÕR:
Nem sikerült a döntõbe jutnia Hanczvikkel
Márknak a junior vívók Héraklész Világ-
kupáján Budapesten. A kilencedik helyen
zárta a rangos diadalt. File Mátyás a 18.
helyen végzett.

Az oldalt készítette: Antal Edit

A magyar Héraklész-válogatott edzõtábo-
rozott Tapolcán. A vívóteremben találkoz-
hattunk a válogatottak között a közelmúlt-
ban nagy sikert elért Hanczvikkel Márk-
kal. Az újdonsült magyar bajnok szívesen
válaszolt a kérdéseimre.

- Fantasztikus voltál!
- Nagyon boldog vagyok, hogy ezen a

napon ilyen remekül kijött a lépés. Álmom-
ban sem gondoltam arra, hogy a lábsérülésem
után ilyen eredményt érhetek el ebben a na-
gyon erõs mezõnyben.

- Milyen célt tûztél ki? Hogy ment a na-
pod?

- A nyolc közé jutást, persze ehhez is
szerencse kell. Kezdésként a csoportban
olyan felemásan éreztem a vívást, se rosszul,
se jól nem ment. Késõbb egy igen rossz,
nehéz és fárasztó idõszak következett, a
várakozásé. Nem tudtuk, mikor lépünk pást-
ra. Több óra telt el várakozással a fõtáblás
folytatásra, de átvészeltem. Két olyan ellen-
felet kaptam, ahol a papírforma mellettem

volt. Sikerült, de nem volt könnyû a fel-
adatom. A legjobb nyolc közé jutásért Boczkó
Gáborral kerültem össze. Próbáltam nagyon
a feladatra koncentrálni. Elhatároztam, hogy
a végsõkig küzdeni fogok, figyelek, összpon-
tosítok. Ez sikerült, és szerencsére a gyõze-
lem is.

- S a folytatás?
- A következõ körben a válogatott Somfai

Pétert sikerült küzdelmes csatában kiejten-
em, majd a döntõbe kerülésért Budaival
küzdöttem egy nagyot. A negyeddöntõ után
fáradtnak éreztem magam, mindenem fájt, de
ekkor már nem tartóztathatott fel semmi, vé-
gig akartam csinálni.

- Ki volt a döntõben az ellenfeled?
- A döntõben Pádárral, a válogatott keret-

taggal kerültem szembe, s nagy örömömre
sikerült õt is legyõznöm, s valósággá vált,
amire még álmaimba sem mertem gondolni,
magyar bajnok lettem!

- Szívbõl gratulálunk, Márk, s természete-
sen edzõdnek, Borosné Eitner Kingának is.

Tizenkilenc évesen nyert a felnõtt ob-n

V. Sipos  Péter Emléktorna
Ötödik alkalommal rendezték meg volt
társai a fiatalon elhunyt Sipos Péter emlé-
kére azt a teremlabdarúgó emléktornát, me-
lyen a hagyományokhoz híven hat rendõr-
csapat mérte össze labdarúgó tudását.

A volt kollégák, barátok labdarúgó emlék-
tornával tisztelegtek a fiatalon, tragikus kö-
rülmények közt elhunyt Sipos Péter rendõr
emlékének.

Hat csapat sorakozott fegyelmezett rend-
ben a játék elõtti megemlékezésre. Tölgyes
Zsolt rendõrszázados köszöntõje után a Hon-
foglalás megható, könnyeket csalogató, szív-

be markoló dallamára helyezték el a csapatok
képviselõi a megemlékezés virágait Sipos
Péter fényképéhez. Dr. Smura János alezre-
des rendõrkapitány köszöntötte a család-
tagokat és a torna résztvevõit.

A megható pillanatok után már a labda vált
fõszereplõvé, kezdetét vette a versengés. A
küzdelmes, körmérkõzéses csatákból az ajkai
csapat került ki gyõztesen, megelõzve a
tapolcai, a zalaszentgróti, a várpalotai, a
keszthelyi és a sümegi rendõrcsapatokat. 

A torna legjobb játékosának a keszthelyi
Beke Dánielt választották.

Húsz csapat rúgta a bõrt
az új év elsõ focitornáján

Az Újévi Kupa kétnapos teremlabdarúgó
tornán az öregfiúknál az Öreg-szem csa-
pata hibátlan teljesítménnyel gyõzött. A
fõverseny gyõztese a szombathelyi Gala
Sport gárdája lett.

A kétnapos kupa elsõ napján hat öregfiú
csapat mérte össze focitudását. A végsõ
gyõztes, Öreg-szem hibátlanul teljesített, s
érdemelte ki a gyõztesnek járó kupát.
Második a Fregatt, harmadik pedig a Vépi
Öregfiúk együttese lett. Különdíjat kapott a
fregattos legjobb mezõnyjátékos, Nagy
László. Az Öreg-szemhez két különdíj is
került, hiszen Gelencsér Csaba a torna
legjobb kapusként, Nagy Béla gólkirályként

vehette át jutalmát.
A torna második napján egy népesebb

mezõny, tizennégy alakulat kelt versenyre a
kupáért. Az egész napos torna fináléját végül
a magabiztosan menetelõ Karakt-air és dön-
tetlennel kezdõ, de a folytatásban újra éledõ
Gala Sport vívta. A döntõben a Gala Sport 5:2
arányban bizonyult jobbnak ellenfelénél. A
harmadik helyet a Sarki ABC legénysége har-
colta ki. 

A torna legjobb játékosa, Tóth Béla a
Karakt-airbõl került ki, legjobb kapusnak
Petrovics Jánost (Gala Sport) választották, s a
torna gólkirálya a Sarki ABC gólzsákja,
Kovács Dániel lett.

Bronzérmes röpis lányok
Három pályán tizenöt csapat versengett a
Kenguru Kupa minicsoportos röplabda-
tornán. A reggeltõl estig tartó küzdelmek
szép tapolcai sikert hoztak, bronzérem
került a hazaiak nyakába.

Második alkalommal rendezte meg  a
Tapolca VSE Röplabda Szakosztálya újévi

tornáját a III. korcsoportos lányok részére. A
tornának a városi csarnok adott otthont, ahol
három pályán 15 csapat versengett a
helyezésekért. A csapatok létszáma alapján a
torna a röplabda sport egyik legnagyobb ren-
dezvényévé nõtte ki magát Veszprém
megyében két év alatt. A minden igényt
kielégítõ csarnokba szívesen jöttek a
Dunántúl csapatai, és még a távoli Kalocsa is
szívesen képviseltette magát.

Az egész nap folyó versengésben (43
mérkõzés) a végsõ gyõzelmet a Sümeg csa-
pata szerezte meg. A Tapolca együttese a har-
madik helyen végzett. Érdekesség, hogy az
elsõ ötben három megyei alakulat is végzett,
ugyanúgy, mint legutóbb a Gyõrben rendezett
szünidei tornán. Ezen eredmények isme-
retében bátran kijelenthetõ, hogy Veszprém
megye ebben a korosztályban az ország
legjobbjai között van. A versenybíróság a
Tapolca csapatának legjobbját, Verebélyi
Viktóriát különdíjban részesítette. A torna
legjobb játékosa a sümegi Gulkai Zsófia lett,
s a legjobb edzõ a gyõztes sümegi csapat
trénere, Szabó Tamás.

A párbajtõrösök nyertek a III. Sportfesztiválon
A III. Sportfesztivál a Városi Rendezvény-
csarnokba csalogatta a különbözõ sportá-
gakat képviselõ csapatokat, hogy ügyes-
ségben, leleményességben mérkõzzenek
meg egymással.

Kilenc izgatott, mozgásra, játékra éhes csa-
pat hallgatta a küzdõtéren a szervezõ, Domán
Gábor ismertetését a verseny lebonyolításá-
ról, menetérõl.

A különbözõ sportágakat képviselõ gárdák
tíz feladat leküzdésére, s annak minél sikere-
sebb elvégzésére vállalkoztak ezen a délutánon.

A jó hangulatú versenyen több feladat is
megizzasztotta a résztvevõket, olykor pedig
kacagástól volt hangos a csarnok, ha egy-egy
feladat kifogott a csapatokon.

A labdás sorverseny után forgószínpadsze-
rûen kerültek a csapatok az íjászathoz, a lé-
zerpisztoly-lövészethez. A célbalövések kézi-
labdával és focival sokak számára nem bizo-
nyultak túl egyszerû feladatnak. A páros ver-
senyben összekötött lábakkal kellett felszedni
a medicin- és gumilabdákat akadálykerülés-
sel. Ez rendkívül nehéznek tûnt a pályán
lévõknek, látványosnak és mulattatónak a
nézõknek. Ha a társak nem azonos techniká-
val futottak vagy szökdeltek, bizony esés lett

a vége, és hahotázás.
Ugyanilyen látványos volt a másfél méter

magasan kifeszített kötélpályán való áthala-
dás. A nem veszélytelen feladatot nem min-
den csapat úszta meg lepottyanás nélkül.

A memóriajáték a sportolók emlékezetét
tesztelte.

A paintball-lövészetnél nem a palackok
dõltek, mint ahogy vártuk volna, hanem a
sárga festék fröcsögött a téves találatoktól.

A teremtájfutásnál több csapatnál okozott
problémát az egyszerû térképen való tájé-
kozódás, így volt olyan versenyzõ, aki föl-le
ingázott a küzdõtéren, talán azt sem tudta, hol
van. Végül azonban, ha segítséggel is, de
mindenki célba ért.

A zsûri ezt követõen számolt, osztott, szor-
zott, s eredményhirdetésre invitálta  a játé-
kosokat.

Domán Gábor értékelésében elmondta,
hogy a rendkívül szoros küzdelembõl az idei
esztendõben a Szalay Gyöngyi vezérletével
versenyzõ Balaton Isover párbajtõrösei kerül-
tek ki gyõztesen. A további sorrend:
Rendõrség, TVSE Öregfiúk, Játékvezetõk,
TVSE Kézilabda, Tájfutók, TVSE Nõi lab-
darúgók, TVSE Futók, TIAC-Honvéd VSE.

Az év utolsó napján futóversenyt tartottak
Tapolcán is, mint több megyei településen.

A futóversenyt 11 órai kezdettel rendezték.
Egyéni és váltó kategóriákban mérték össze
tudásukat az indulók.

A verseny a Fõ tér melletti karácsonyfa
mellõl indult. A futás tervezett útvonalát pol-
gárõrök biztosították. A kijelölt négy kilo-
méteres távot négy körben teljesítették a
résztvevõk. Az útvonal a következõ volt: Fõ
tér, Arany János utca, Batsányi tér, Martino-
vics utca, Batsányi utca, Malom-köz, Tópart,
Fõ tér. A célba érkezõket forralt borral várták
a szervezõk.

Szilveszteri
futóverseny



Január 9-én, Szolnokon, az országos
párbajtõr kadet válogató versenyen ta-
polcai siker született.

Csák Marcell egész nap magabiztosan
vívott, és az elsõ helyért 15-7-re nyert a
Honvédos Kanti Áron ellen.

Január 15-én, az Olaszországban meg-
rendezett nemzetközi kadet versenyen
induló 251 közül Kiss Gergõ állhatott a
dobogó legfelsõ fokára.

Január 22-24 között Szombathelyen
volt az Olimpici Grand Prix verseny-
sorozat következõ állomása, ahol gyer-
mek korosztályban Siklósi Gergely pár-
bajtõrözõ szerzett aranyérmet.           AE

A sport ünnepe
Tapolca sportja február 5-én ismét
ünnepel a Városi Rendezvénycsar-
nokban - tudtuk meg Rédli Károly-
tól, a Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezetõjétõl.

- Ezen az ünnepen köszöntik a város
2009. évi legjobb edzõit, sportolóit, itt ad-
ják át a testnevelési és sport kitüntetése-
ket, díjakat. A díjátadót, amelyet Császár
László polgármester nyit meg, sportbál
követi, a bál vendégeit Lasztovicza Jenõ,
a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
köszönti. A rendezvény díszvendége
Fábián László öttusázó olimpiai bajnok
lesz. A hajnalig tartó bálon a jó hangu-
latról a Hellokids zenekar gondoskodik
majd. A 19 órakor kezdõdõ sportünnep-
re a 4.000 Ft-os belépõjegy a Városi
Rendezvénycsarnokban vehetõ Cseh
Diána sportszervezõnél. Ez az ár tar-
talmazza a svédasztalos vacsorát is.
Azok, akik 5.000 Ft-os jegyet vásárol-
nak, 1.000 Ft-tal az általuk megjelölt
szakosztályt is támogatják - mondta az
ügyvezetõ. NHE

A disznóvágás hajdan valóságos ünnep
volt a falusi házaknál. Diszelben úgy
döntöttek, hogy ezentúl évente egyszer
megidézik a régi hagyományt.

Január 23-án, szombaton kettõ, közel
másfél mázsás mangalicát áldoztak fel a
közösségépítés, a hagyományteremtés ol-
tárán a szabadidõparkban. 

Bakos György, a településrész képvise-
lõje falusias városi rendezvényként jelle-
mezte az elsõ diszeli disznóvágást, amely
reggel hét órától 25-30 közremûködõnek
adott munkát a falukemencénél. Õsi magyar
szokás szerint a négylábúakat 100%-osan
feldolgozták. Délután kettõtõl forraltbor-
fõzõ-versennyel színesítették a napot, így
az esti, nagy disznótoros vacsora már kel-

lemes hangulatban kezdõdhetett. Az egész
napos, megfeszített munka finom orjaleves,
sült, májas-véres hurka, kolbász, töltött, 
disznótoros káposzta képében került az
asztalokra. A több mint száz résztvevõ
remekül érezte magát, hiszen Németh Tibor
tangóharmonikás és zenész barátai igényes
élõmuzsikával fokozták a hangulatot. A va-
csorát megelõzõen Bakos György köszön-
tõjében a hagyományok megõrzésének, fel-
elevenítésének, átörökítésének fontosságára
hívta fel a figyelmet, de a humor kísér-
tésének is engedett, köszönetét fejezte ki a
két négylábú áldozatnak is, amelyek „ön-
ként és dalolva járultak hozzá az elsõ egész
napos tapolca-diszeli disznóvágás sikeres
lebonyolításához”.                  Töreky László
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Szabó Bence, a Vígszínház szólótáncosa is a Tapolcai Musical Színpad
társulatában kezdte pályafutását

Íme, a nagy csapat!

A hang erejével
Szép téli nap címmel került megren-
dezésre az a nagyszabású, közel hatvan
szereplõt megmozgató, ismert elõadó-
kat, énekmûvészeket, profi táncosokat
felvonultató, egész estét felölelõ musi-
calest, melyet a Tapolcai Musical Szín-
pad társulata mutatott be teltházas né-
zõtér elõtt január 24-én a Tamási Áron
Mûvelõdési Központban.

A kétfelvonásos elõadás a „halhatat-
lan” Neoton slágereken át a ma ismét

nagy népszerûségnek örvendõ Made in
Hungária világába kalauzolta a nézõt. A
bemutatót a Neo Tones együttesbõl is-
mertté vált Noémi Virág színesítette
énekével. A csoport Halápiné Kálmán
Katalin irányításával számos nemzetközi
és országos elismerést a magáénak tud-
hat. A szervezõk az est teljes bevételét az
ÉFOÉSZ tapolcai szervezetének javára,
jótékonysági célra ajánlották fel.            

Major Tünde

Egész napos disznóvágás Diszelben

A legdinamikusabban fejlõdõ
ifjúsági csoport

„A közép-dunántúli régió legdinamiku-
sabban fejlõdõ ifjúsági csoportja” elis-
merésben részesült a Talentum Ifjúsági
Egyesület Diszel (TIED) a közelmúltban
megrendezett Mobilitás Szakmai Napon.

Az egyedi plakettet, az elismerõ okle-
velet és a nagy értékû ajándékcsomagot
Mohos Nikolett, az Egyesület elnöke vette

át az ünnepélyes keretek között megren-
dezett szakmai napon. A rendezvényen a
csapat bemutatkozására is lehetõség nyílt.

A TIED céljai között további színes ren-
dezvények és a szabadidõ aktív eltöltését szor-
galmazó programok szervezése szerepel.

Gratulálunk az elismeréshez és további
sikereket kívánunk! NHE

A hónap aranyérmesei

Fotó: TIED

Fotó: Bakos

Fotó: Bognár

Fotó: Major


