
Ha valaha, akkor advent idején, a
szeretet ünnepének közeledtével rajzo-
lódik ki előttünk legélesebben, hogy
fények és árnyak világában élünk.

Miközben lelkünk mélyén gyermeki
szívvel vágyunk a hótiszta emberi kap-
csolatokra, tudjuk, hogy egyre jobban
növekszik bennünk az idegenné válás
érzése, a párbeszédre való képtelenség,
az egymás elutasítása. Hogy a pillanat-
nyi érdek gyakran uralkodik az értékek
fölött, hogy oly sokszor a munkánk irá-
nyít bennünket és nem mi a munkánkat.

De nap mint nap megtapasztalhatjuk
jó szándékaink, erőfeszítéseink kudar-
cát is.

Ez azt jelentené, hogy fel kell ad-
nunk a küzdelmet?

Nem! Sőt, sokkal inkább az az üze-
nete, hogy ha reménytelennek tűnik is
az ember-híd építése, még nagyobb alá-
zattal, tisztelettel és szeretettel kell ácsol-
nunk azt.

Mert mi, emberek közös úton já-
runk. Felelősek vagyunk egymásért.
Életünk, munkánk – mint az épület
kövei – egymáshoz illeszkednek.

De tudnunk kell azt is, hogy minden
építés otthon, a családban kezdődik.
Hogy a Jóisten azért alkotott bennün-

ket hazavágyó, otthonteremtő ember-
nek, mert tudta, igazodási pontokra, a
biztos falak védettségére van szüksé-
günk, ahhoz, hogy becsülni, szeretni
tudjuk az egyszeri és megismétel-
hetetlen életet és egymást.

Hogy felismerjük végre: csak a hit, 
a remény és a szeretet tarthat meg
bennünket a jövőnek.

Békétlen a világ?
Teremtsünk békét önmagunkban, a

családunkban, barátainkban, ismerő-
seinkben, szeretett kisvárosunkban, Ta-
polcán. Forduljunk nyitott szívvel és
lélekkel a messziről jött felé. 

Szeressük, amit alkottunk. Mert szük-
sége van a világnak arra, hogy a bé-
kességnek legyenek megtartó, lélegző
szigetei.

Köszöntsük egymást a béke jelével!
Képviselőtársaim és a magam nevé-

ben kívánok Tapolca Minden Polgárá-
nak áldott, szeretetteljes karácsonyt,
hitet és reményt őrző új esztendőt.

Császár László
polgármester

Szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket
és hitben, reménységben teljes új évet kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!

TAPOLCAI ÚJSÁG
Új

XII. (XVIII.) évfolyam 12. szám                      T A P O L C A  V Á R O S  L A P J A 2011. december

Mikulás-napi ajándék

Köszöntsük egymást a béke jelével!A szeretet ünnepére
készül Tapolca

A szociális munkára
mindig szükség lesz

Fotó: Minorics

Az ajándékozás kettős öröme: a kicsik is ajándékkal kedveskedtek a
felújításban résztvevő, azt támogató felnőtteknek

Már csak néhány nap, és itt a karácsony

Fotó: N. Horváth

A nemzetiszínű szalag átvágásával átadták rendeltetésének a korszerűen
felszerelt épületszárnyat

Fotó: Dancs

Nem véletlen, hogy a megújult Ringató
Bölcsőde ünnepélyes átadására decem-
ber 6-án, Mikulás-napján került sor.

Igazi ajándék a több mint százmillió forin-
tos összköltséggel megszépült, korszerűsö-
dött épület. A beruházásnak köszönhetően
bővült az intézmény kapacitása, ötvenkettő

gyermek helyett már hatvankettőt tud fo-
gadni, és a szülők barátságos körülmények
között, nyugodtan bízhatják rá gyermekei-
ket a munkájukat nagy szeretettel és fele-
lősséggel végző gondozókra.

/Írásunk a 4. oldalon Tárt kapukkal vár-
ja a legkisebbeket... címmel./

Az adventi várakozás hetei hozzásegíthettek bennünket ahhoz, hogy fényesítsük
lelkünket, hogy felkészüljünk az örömhírre, a betlehemi éjszaka szeretetünnepére.
Tapolca utcái, terei is díszbe öltöztek.

/Írásunk a 4. oldalon Az adventi várakozás szép pillanatai címmel./

– Mára elmondhatjuk: valamennyi mun-
katársunk és az ellátást igénylők számára
is modern, jól felszerelt irodaépület áll ren-
delkezésre, amely biztosítani képes kistér-
ségünk szociális igényei kielégítésének fel-
tételeit – mondta Császár László, a Tapol-
ca és Környéke Kistérség Többcélú Tár-
sulás elnöke az új Szociális Központ át-

adásának ünnepségén december 7-én.
A Társulás irodaépületének nyugati szár-

nya több mint 84 millió forintos uniós és
központi támogatásból, valamint saját erő-
ből – az energiatakarékos üzemeltetés ma-
ximális figyelembevételével – újult meg.

/Írásunk a 2. oldalon Az új Szociális
Központ ünnepélyes átadása címmel./



Még az igazán kemény tél beállta előtt
összeült a Tapolcai Védelmi Bizottság a
Polgármesteri Hivatalban november 24-én,
hogy a tagok megvitassák a télre való fel-
készülésüket. Ez alkalommal a szokásos
beszámolókon túl szó esett a katasztró-
favédelmi törvény változásairól is. 

A megjelenteket Horváth András polgár-
védelmi alezredes köszöntötte, majd ismertet-
te a katasztrófavédelmi törvény változásait.
Többek között arról tájékoztatott, hogy a pol-
gárvédelem területén is központosítások, struk-
túra átalakítások várhatók. Például a hivatásos
tűzoltók közvetlen állami irányítás alá kerül-
nek. A köztestületiek helyzete viszont – mint
amilyen a tapolcai is – egyelőre bizonytalan.
Elmondta, hogy katasztrófavédelmi kiren-
deltségek jönnek létre Ajka, Veszprém, Pápa
központtal. Ezeknek a területe nem egyezik a

korábbi honvédelmi körzetek határaival. A
helyben adódó feladatokat azonban helyben
volna szerencsés megoldani – mondta az al-
ezredes. Mindezek mellett iparbiztonsági te-
rületeket alakítanak ki, ugyanis az állam szán-
dékozik jobban ráirányítani a figyelmet a ve-
szélyes anyagokkal dolgozó cégek tevékeny-
ségeire. A különösen veszélyesnek megítélt
cégek katasztrófavédelmi hozzájárulást fizet-
nek a jövőben. Városunkban és környékén
nincsen ebbe a kategóriába eső üzem. 

A téli felkészülésről szóló napirendnél el-
hangzott, hogy az előrejelzés szerint a téli hó-
napok igen csapadékosak lesznek. Idén sem
változott a védekezés szervezése. Minősített
időszak bekövetkeztekor intézkedésre első kör-
ben a polgármester jogosult, ez után lehet for-
dulni a megyéhez és a honvédelmi körzetek-
hez. Ha beköszönt a rossz idő, akkor elindul

az ügyelet a Városházán. A 321-121-es szá-
mon lehet megtenni majd a bejelentéseket. 

Kovács Melinda

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
keretén belül a „Szociális alapellátások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukurális
fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívás-
ra 2009 decemberében pályázatot nyújtott
be „Szociális Központ kialakítása a tapolcai
térségben” címmel.

A sikeres pályázat eredményeként a
KDOP-5.2.2/A-09-2009-0008 számú projekt-
tel a Társulás 84.138.836 Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból. A támogatási ösz-
szegből és saját forrásából a Társulás Nyárfa
utcai épületének nyugati szárnya újult meg. Az
ünnepélyes átadásra december 7-én került sor.

Az ünnepségen Zsiray Ilona projektme-
nedzser ismertette a felújítás menetét, szólt
arról, hogy megteremtődtek az energiataka-
rékos üzemeltetés feltételei, korszerű, hőszi-
getelt ablakokat, ajtókat építettek be, hőszi-
getelést kapott a homlokzat, felújították a vi-
zesblokkokat, megtörtént a gépészeti rend-
szer cseréje. A mozgáskorlátozottak közleke-
dését lift teszi lehetővé, az emeleti részen 15
iroda kialakítására nyílt lehetőség. A 80 főt
befogadó nagyterem közösségi rendezvények
megtartására is alkalmat nyújt. A felújított
épületrészben kap helyet a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat is.

A projektismertető után Császár László, a
Társulás elnöke tartott avatóbeszédet:

– Sajnálatos módon folyamatosan nő azon
személyek köre és száma, akik csak az önkor-
mányzatoktól, vagy azok társulásaitól várhat-
nak és kaphatnak segítséget egyre gyarapodó
gondjaik és problémáik megoldására, segíté-
sére. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
évről évre nő azon embertársaink száma, akik
igénybe veszik ellátásainkat, illetőleg, akik
rászorulnak az önkormányzati támogatásra.
Mindez elmondható a gyermekkorú lakos-
ságról is. A Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása keretein belül már 40
munkatárs foglalkozik a rászorulókkal. Jelen
projekt keretében számukra teremtettünk
megfelelő munkakörülményeket, valamint az

ellátottakkal való foglalkozásokhoz és foglal-
koztatásokhoz szakszerű feltételeket – mond-
ta, majd beszéde végén köszönetet mondott
mindazoknak, akik hozzájárultak a program
sikeres megvalósulásához. – Külön mondok
köszönetet Szencz Lajosné tiszteletbeli elnök-
asszonynak, akinek fejéből kipattant az ötlet,
aki meglátta a pályázati felhívásban rejlő le-
hetőséget és aki minden erejével arra töreke-
dett, hogy a szociális szférában is méltó kö-
rülmények teremtődjenek az ellátottak és a
munkatársak számára.

A köszönő szavak mellé az elnök okleve-
leket is adott át mindazoknak, akik részt vet-
tek a projekt megvalósításában. Így mondott
köszönetet többek között Szencz Lajosnak, 
az SZ-L Bau Kft. ügyvezetőjének, Parapatics
Tamásnak, a Tapolcai Városfejlesztési Kft.
ügyvezetőjének és Tomcsányi Tamásnak, a
Tomcsányi Autóház igazgatójának.

Szencz Lajosné – köszönve az elismerő
szavakat – „szétosztotta” a dicséretet, hang-
súlyozva, hogy nem jöhetett volna létre az új
Szociális Központ, ha nem lett volna mögötte
33 település közös akarata.

Szabó Emőke református lelkész és Csere
Sándor kanonok-plébános Isten áldását kérte
a Szociális Központ megálmodóira, megva-
lósítóira és annak áldozatos tevékenységére.
Mint mondták, az egyházak évszázadokon át
végeztek és végeznek ma is karitatív tevé-
kenységet, és Istennek hála, hogy Tapolcán is
voltak és vannak olyan emberek, akik célul
tűzték ki, hogy segítsenek az elesett embe-
reken.

A pohárköszöntőben Lasztovicza Jenő, a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke hangsú-

lyozta, hogy mintaértékű volt a kistérség ösz-
szefogása ennek a szép és nemes feladatnak a
megvalósításában is. Majd a jövőre nézve
leszögezte: az önkormányzati törvény válto-
zásával az önkormányzatiság nem fog vál-
tozni, mindig is szükség lesz a helyben szü-
lető, bölcs döntésekre, amelyek segítik az itt
élők életének jobbá tételét.

Az ünnepélyes átadáson a kistérség általá-
nos iskoláinak tanulói szavalattal, énekkel,
hangszerszólóval működtek közre. A projekt
megvalósításának üteméről fotókiállítást lát-
hattak a jelenlévők. NHE
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www.tapolca.hu
Tapolca Város 

hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Közérdekű
Országgyűlési képviselő:
Lasztovicza Jenõ
Városi Irodaház, Tapolca, Kossuth u. 2.
Fogadóóra: minden hónap első péntek 9-12 óráig
és a külön meghirdetett időpontokban.
Fogadóórák:
Császár László polgármester
Minden hónap első hétfőjén 13.00-15.00 óráig.
Polgármesteri titkárság: 87/510-125 Fax:
87/511-164
Sólyom Károly alpolgármester
Minden második hétfő 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden harmadik hétfő 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig. Tel.:
87/510-126; Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócso-
portja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Város-
üzemeltetési Csoportja, Építéshatósági Iroda
ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 13-16-ig; Kedd:
nincs ügyfélfogadás; Szerda: 8-12-ig; Csütörtök:
13-17-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda, Általános Igazgatási
Iroda Hatósági Csoportja és a Pénzügyi Iroda
(Adócsoport kivételével) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8-12-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szer-
da: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfél-
fogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13-
ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Az Ügyfélszolgálat hétfőn, szerdán és csütörtö-
kön 8-17-ig, pénteken 8-12-ig tart ügyfélfogadást.
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás;
Szerda: 8-16-ig; Csütörtök: 8-16-ig; Péntek: 8-
11.30-ig. Fax: 321-721, Tel.: 511-150, 510-443,
510-444, 511-162
Főépítész: Papp Zoltán Tamás
Fogadónap: minden héten hétfőn 13.00 -16.00-ig
Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület I. emelet
13. sz. iroda
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás      510-125; 510-126
Önkormányzati Iroda   510-126
Ughy Jenőné aljegyző
Tóth Mária oktatási referens     511-157
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  511-156 
Hársfalvi József irodavezető     
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető
Építéshatósági Iroda        511-155
Ihász József irodavezető
Pénzügyi Iroda 511-161
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
Adócsoport 511-159
Dénes Emil csoportvezető
Általános Igazgatási Iroda 511-153
Pápainé dr. Németh Mária Anita mb. irodavezető
Hatósági csoport 511-151
Okmányiroda 511-162
Dr. Bihary Adrienn Georgina irodavezető
Anyakönyvvezető 511-152
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfő 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
Tisztifőorvos: 510-791
Járványügy: 510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Intézet Igazgató: Dr. Varga István
Tapolca, Kossuth u. 2., Tel.: 87/414-485
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány és
gyepmester
Tel.: 06-30/259-1593
Falugazdász: Szabó Jenő 8300 Tapolca, Kossuth
u. 2. (Belvárosi Irodaház) 18-as szoba Tel.:
30/905-9440 Fogadóóra: hétfőtől   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
Mentők: 104; 87/410-004
Rendőrség: 107; 87/412-322
Tűzoltók: 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

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,

hogy a polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák január hónapban az alábbi
időpontokban kerülnek megtartásra.
Császár László polgármester:
január 9. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
január 16. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
január 23. 13:00-15:00       

Császár László
polgármester

Felkészültek, jöhet a tél!

Az új Szociális Központ
ünnepélyes átadása

Fotó: N. Horváth

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke pohárköszöntőjében nagy-
ra értékelte a kistérségi összefogást



Örömhírrel érkezett Tapolcára decem-
ber 15-én az erdélyi Zabola polgármes-
tere, Ádám Attila.

– A közelmúltban kaptuk meg a román
belügyminiszter levelét, amelyben arról
értesítettek bennünket, hogy a kormány
hitelesítette Tapolca és Zabola már több
éve megkötött testvérvárosi kapcsolatát.
Ez új lehetőségeket és új távlatokat is nyit
a két település között. Mód nyílik arra,
hogy közösen pályázzunk uniós támoga-
tásokra. A kultúra területén eddig is szo-
ros volt a kapcsolatunk, most a sport fog
előtérbe kerülni. Terveink között szere-
pel, hogy a két település futballcsapata
között szorosabbra fűzzük a kapcsolatot.
A 2012 tavaszán megrendezendő Szent
György-hegyi Napok különleges jelentő-
séggel fognak bírni számunkra. Harminc-
negyven zabolai – az élen velem –
Tapolca népe előtt kívánja letenni az ál-
lampolgársági esküt, bizonyítva ezzel azt
is, hogy bár kilométerben nagy a távolság
köztünk, a szívekben közel vagyunk egy-
máshoz – mondta a polgármester. NHE
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A kormány terveiről, kiemelt céljairól, az
államadósság csökkentéséről tartott sajtó-
tájékoztatót december 8-án a Tamási Áron
Művelődési Központban Harrach Péter, a
KDNP elnökhelyettese, a párt frakcióve-
zetője.

Mint a sajtó jelenlévő képviselőinek el-
mondta, a kormány vezető politikusai ebben
az időszakban az ország számos pontjára el-
látogatnak, hogy a helyi médiumokon ke-
resztül is tájékoztassák a lakosságot a jelen
helyzetről és a kormány várható terveiről.

Az elnökhelyettes hangsúlyozta, hogy a
FIDESZ és a KDNP két külön párt, de mivel
frakciószövetségben tevékenykednek, így
együtt kell említeni a kettőt.

A jelen és a jövő feladatairól szólva
Harrach Péter elmondta, hogy szükség van a
rendszerváltoztatás kezdete óta aktuális fel-
adatok végrehajtására és azok sarkalatos tör-
vényekben való megjelenítésére. – Rendezet-
len világot örököltünk, és ezt minden terü-
leten rendezetté kell tennünk – szögezte le 
– alapvető változtatásokra van szükség az
oktatásban, az egészségügyben is.

A nyugdíjrendszer átalakításáról szólva
Harrach Péter hangsúlyozta, a járulékok be-
fizetésének fedezniük kell a nyugdíjak kifi-
zetését. Ezért is kell visszaterelni az állami

nyugdíjrendszer felé a járulékfizetéseket,
ezért kellett rendezni a magán nyugdíjpénztá-
rak helyzetét. A kormány eltökélt szándéka, hogy
az életerős, negyvenéves, jelenleg nyugdíjban
lévőket visszahozza a munka világába. – A
közmunkaprogram segíteni fogja a munkahely-
teremtést – mondta az elnökhelyettes.

Az államadósság csökkentéséről, a költ-
ségvetési hiányról is szólt a politikus a sajtó-
tájékoztatón. A 18,5 ezer milliárd forintnyi
államadóságunkból 2012-ben ezermilliárd
lesz a tervezett csökkentés, de ezt befolyásol-
hatja az árfolyamváltozás és a kamatok
alakulása is. NHE

Tapolcán, a Posta előtt köztéri fogadóórát
tartott november 29-én Schiffer András, a
Lehet Más a Politika országgyűlési frak-
cióvezetője.

Mint a képviselő elmondta, országjáró
fogadóóráinak kettős célja van. Fő feladata
az, hogy segítse az LMP építkezését, hogy 
a párt a következő választáson kormányké-
pes alternatívát tudjon nyújtani a FIDESZ-
KDNP-vel szemben. Másrészt pedig minden
parlamenti képviselőnek kötelessége közvet-

len kapcsolatba kerülni az emberekkel. Erre a
köztéri fogadóórát találta a legalkalmasabb-
nak.

A fogadóórán az LMP petíciójának ismer-
tetésére és aláírásgyűjtésre is sor került. A pe-
tíció fő pontjai: az egykulcsos adórendszer el-
törlése, a munkatörvénykönyv tervezetének
visszavonása, a megújuló energia támogatá-
sa, az iskolabezárások leállítása, az oktatástól
elvont pénzek visszajuttatása és a devizahite-
lesek megsegítése. NHE

„Rendezetlen világot örököltünk,
amelyet minden területen rendezetté kell tennünk”

Köztéri fogadóórán az LMP-vel

Testvérvárosi
kapcsolatok

Fotó: N. Horváth

Harrach Péter Lasztovicza Jenőnek, a megyei közgyűlés elnökének
vendégeként érkezett a városba

– Jó szerencsét! – köszöntötték egymást a
helyi bányászközösség tagjai december 2-án
a megújult Belvárosi Irodaház előtt. Nem
is olyan régen az épület a Bakonyi Bauxit-
bánya Vállalat tulajdona volt, ezért a bá-
nyászok emléktáblát állítottak a bejáratnál
mementóként.

Az ünnepi pillanatok a bányászhimnusz
eléneklésével kezdődtek, majd az emléktábla
avatás előtt Orbán Tibor ny. vezérigazgató-
helyettes, a Tapolca Város Épített és Termé-
szeti Környezetért Közalapítvány elnöke ele-
venítette fel a  Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
pozitív hatásait Tapolca város fejlődésére. Az
ünnepi beszédet követően Sólyom Károly al-

polgármester és Orbán Tibor elnök leleplezte
a két emléktáblát.

Az emlékezés a Tamási Áron Művelődési
Központ bejáratát ékesítő Szent Borbála-szo-
bor koszorúzásával folytatódott. A selmeci
hagyományokhoz hűen közös énekléssel dí-
szítették az emlékezés perceit. A tiszteletadást
követően fáklyával, gyertyával kezükben,
bányászindulókat énekelve, „szalamander”-
alakzatban vonultak a helyszínre a Kisfaludy
utcától indulva, a Kossuth utca lejtőjén, majd
az Arany János utcán. A kora esti órákban kü-
lönös hangulata volt a menetnek, a kígyósze-
rűen imbolygó fényeknek. Zárásként szakmai
vacsorán vettek részt a megemlékezők.   FZS

Szent Borbálára és
az elmúlt évtizedekre emlékeztek

Mementók
Fotó: Füstös

Két helyszínen is díjakat vehettek át
tapolcai sportolók és sportvezetők

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a
Veszprém Megyei Diáksport Szövetség Me-
gyeházán december 2-án tartott évzáróján
megjutalmazta az országos diákolimpián leg-
jobban teljesítő sportolókat és testnevelőket.

Az országos diákolimpiai bajnoki címért 
a Tapolcai Általános Iskola párbajtőrösei:
Kalácska Botond, Gelencsér Bence, Noszlopi
Bence, Orbán Patrik, Siklósi Gegely, Szabó
Ádám és Dezső László Levente, testnevelőik:
Kamondi Szilvia, Somogyiné Szakonyi Judit,
Hanzmann László és edzőjük, Horváthné
Szalay Gyöngyi vehetett át kitüntetést.

Az országos sakkcsapat diákolimpiai ezüstére-
mért a Tapolcai Általános Iskola tanulóit, Szabó
Dorinát, Árvai Esztert, Kekk Laurát, valamint
testnevelőjüket, Virág Károlyt jutalmazták.

Veszprém megye jó tanuló, jó sportolója
kitüntetést érdemelt ki Kalácska Botond, a Ta-
polcai Általános Iskola Batsányi Tagintézmény
párbajtőrözője, valamint Felker Adrienn, a
Batsányi Gimnázium párbajtőrözője.

Tapolcán december 9-én, a Tamási Áron
Művelődési Központban adták át Veszprém
megye legjobb sportolóinak a díjakat. Tüskés
Endre-díjat (olyan személyek kaphatják meg,
akik a megye sportjáért tevékenykednek évek

óta) vehetett át Borosné Eitner Kinga, az SzL-
Bau Balaton Vívóklub mesteredzője. Elisme-
rést kapott ifjúsági kategóriában az SzL-Bau
Balaton Vívóklub párbajtőrözője, Siklósi
Enikő és edzője, Horváthné Szalay Gyöngyi.

A megyei sporttanács minden évben jutal-
mazza a sportági szakszövetségek legjobbjait.
2011-ben röplabda sportágban a tapolcai
Meilinger Zoltán érdemelte ki az elismerést.           

Antal Edit

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Tár-
sulása november 30-ai ülésén megszavazta
azokat a változtatásokat, amelyek Nyirád csat-
lakozásához szükségesek. A nyolc napirendi
pont közül most is a szilárdhulladék kezelés és
annak szállítása váltotta ki a legnagyobb vitát.

A Társulási Tanács módosította a Társulási
Megállapodást, hogy lehetővé tegye az új tag,
Nyirád 2012. január 1-jei csatlakozását. A csat-
lakozásról már júniusban döntés született, a
továbbiakban a Parlament jóváhagyásával vá-
lik ez a jogszabály jogerőssé. 

Czaun János, az Észak-balatoni Térség Re-
gionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Ön-
kormányzati Társulás elnöke beszámolt a térség
polgármestereinek a királyszentistváni létesít-
mény felújításának fázisairól és a jövő évben
várható hulladékgazdálkodás üteméről. Kérdé-
sünkre elmondta, hogy mivel a kivitelezőt ko-
rábban már kifizették, az újjáépítésben már
nem volt motivált, de született egy megálla-

podás, miszerint kárenyhítés címén 200 mil-
lió forinttal hozzájárul a helyreállítási munká-
latokhoz. Ez az összeg november 30-án meg
is érkezett a Társulás számlájára. A teljes hely-
reállítás költsége becslések szerint 350 millió
forint, amihez a hiányzó összeget az állami
vis maior keretből szeretnék kiegészíteni. A
tervek szerint 2012. január 1-jétől elindulhat
Királyszentistvánon egy részleges üzemeltetés,
amellyel párhuzamosan folyik majd a helyre-
állítás – mondta Czaun János. A jelenlévő
polgármesterek elsősorban a szállítás körül-
ményeit kifogásolták, de ebben a témakörben
nem az elnök, hanem a szolgáltató az illeté-
kes. A vita közel másfél órán át tartott.

A Társulás módosította a 2011. évi költ-
ségvetést, elfogadta a 2011. évi költségvetés
harmadik negyedévéről szóló beszámolót, a
2012. évi költségvetési koncepciót, a jövő évi
munkatervet, illetve a Társulás egyéves
munkájáról szóló beszámolót. FZS

Mester és tanítvány
Fotó: Antal

Új taggal bővült a kistérség
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„Karácsony ünnepén az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik az emberek szívébe.”

/Pálfalvi Nándor: Karácsony/

Békés, boldog karácsonyt és
reményteli új évet kívánok
minden tapolcai polgárnak!

Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő,

a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke

Az adventi várakozás
szép pillanatai

Magyar tragédiák

Tárt kapukkal várja a legkisebbeket
a megújult Ringató Bölcsőde

Adventtől Vízkeresztig (november 27-
január 6.) tart városunkban az az ünnepi
program, amely már több éves múltra
tekint vissza. A Fő téren megrendezett
események mellett a szabadtéri Betlehem
vonzza a legtöbb látogatót.

November 27-én a Malom-tó közepén el-
helyezett adventi koszorún gyúlt ki a jelképes
gyertyafény. A szervezők kedves, meghitt mű-
sorral is kedveskedtek. Az Irinyi János Álta-
lános Iskola Csengettyű-együttese varázsolta
el a jelenlévőket. Innen a Fő téri központi ün-

nepség helyszínére sétált át a tömeg, ahol a
szabadtéri Betlehem ünnepélyes kapunyitá-
sára került sor. A Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Tagintézményének tanulói ad-
tak műsort, majd köszöntötte az ünneplőket
Császár László polgármester, Kolop József
szobrászművész és Csere Sándor kanonok-
plébános is. A nagyérdeműt a Rézangyalok-

fúvósegyüttes szórakoztatta.
Advent második vasárnapja előtti napon a

Nagyboldogasszony Római Katolikus Temp-
lom adott otthont egy lélekemelő adventi kó-
rushangversenynek. Másnap a gyermekek ál-
tal várva-várt Mikulás is tiszteletét tette a Fő
téren, miután lezajlottak az Őt váró rendez-
vények.

December 10-én a protestáns templomban
Felber Gabriella magánénekes hangja töltöt-
te be a teret és a hallgatóság lelkét. Közre-
működött: Szennai Kálmán orgonán.

Az ünnepi rendezvények sorában december
11-én a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézményének tanulói elevenítet-
ték föl a lucázás szokásait, emellett játékos
gyermekprogram, kézműves játszóház is
várta a gyerekeket. Délután Csendes csodák
címmel Koloszár Csilla pánsípművész mini-
koncertje aratott osztatlan sikert.                   DI

– Tapolca Város Önkormányzata a Közép-
dunántúli Operatív Program keretén belül
a „Szociális alapszolgáltatások és gyermek-
jóléti alapellátások infrastrukturális fejlesz-
tése” tárgyú felhívásra nyújtotta be „A Ta-
polcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
és kapacitásának bővítése” című pályáza-
tát, amellyel az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból és a hazai költségvetési előirány-
zatból 78.853.792 Ft összegű, vissza nem
térítendő  támogatásban részesült – mond-
ta Császár László polgármester a megszé-
pült bölcsőde ünnepélyes átadásán, decem-
ber 6-án.

A projekt önrésznek biztosítására –
24.726.353 Ft – a Képviselő-testület vállalt
kötelezettséget. A fejlesztés során az épület
egy be nem építhető magastetőt, korszerű, hő-
szigetelt nyílászárókat kapott, hőszigetelték a
homlokzati falakat. A felújítás során a három
épületszárnyban megtörtént a burkolatok, víz-
vezetékek, fűtéscsövek cseréje. Akadálymen-
tessé tették az épületbe való bejutást, meg-
újult a bölcsőde konyhája, de a gyermekek
nagy örömére eszköz- és játékfejlesztésre is
sor került. Új szolgáltatás a légúti megbete-
gedések megelőzésére kialakított Só-szoba.

– Tapolca Város Önkormányzatának fő
célkitűzése az volt, hogy a bölcsőde a kapa-
citásbővítéssel segítse az édesanyák munkába

állását – tette hozzá Császár László, majd
köszönetet mondott mindazoknak, akik részt
vettek az intézmény felújítási munkála-
taiban.

Dr. Varga István, a Szociális és Egészség-
ügyi Alapellátási Intézet igazgatója is kö-
szönetét fejezte ki. Mint mondta, az intéz-
mény életébe piros betűkkel íródik be ez a
nap. – Tapolca Város Önkormányzata ezzel a
felújítással minden segítséget megadott azon
édesanyáknak, akik gyermekük 3 éves kora
előtt vissza szerettek volna menni a munka
világába, de a gyermekük elhelyezése nem
volt megoldott.

A projektismertető és a köszönő szavak
után a ma már óvodás, volt bölcsisek adtak
kedves műsort, majd a megszépült bölcsőde
kis lakóihoz is eljött a Mikulás. Ők pedig a
gondozó nénik által készített kis ajándékok-
kal mondtak köszönetet mindazoknak, akik
segítették a bölcsőde megújulását.

Kovács Norbert, a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés alelnöke pohárköszöntőjében az együtt-
működés, a közös gondolkodás szép példáját
egy mesemotívummal szemléltetve dicsérte.

Az ünnepélyes átadás záró eseményeként
Horváthné Németh Edit, a Szociális és Egész-
ségügyi Alapellátási Intézet igazgatóhelyet-
tese mutatta be az intézményt a meghívott
vendégeknek.   NHE

Fotó: N. Horváth

Nagy sikert aratott az óvodások műsora

Fotó: Dancs

Szabó Vanessza

Csere Sándor kanonok-plébános adventről, a várakozásról is beszélt

Dr. Bartalis Imre nyolcadik kötete Magyar
tragédiák címmel a közelmúltban jelent
meg.

A regény a trianoni békediktátum máig
ható pusztítását egy szétszakított család törté-
netén keresztül mutatja be. A főszereplők hús-
vér emberek, csak a neveket és a helyszíneket
változtatta meg a szerző. A mellékszereplők
az írói fantázia szüleményeként váltak valósá-
gos alakokká.

János, a főszereplő maga mesélte el család-
ja tragédiáját az egyetemi évek alatt évfo-
lyamtárssá lett írónak. A történetet közel 60 év
érlelte, hogy a 2011-es megjelenésével ne csak
azoknak állítson emléket, akik ott maradtak
az elszakított területeken, de azoknak is, akik
szétszóródtak a világba.  NHE



– Sikeresen és határidőre teljesítette a pá-
lyázatban vállalt feladatokat a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0005
azonosító számú, „Globális kihívások,
lokális válaszok” című európai uniós pro-
jektjében – hangzott el a december 14-én
tartott projektzáró rendezvényen. 

Mint ismeretes, a Balaton-felvidék – Som-
ló Szakképzés-szervezési Társulás három
település öt szakképző iskoláját fogja össze:
az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium két
intézményegysége (korábban Bánki Donát
Szakképző Iskola és Kollégium és Bercsényi
Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium), a tapolcai Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI, a tapolcai Széchenyi István Szak-
képző Iskola és a balatonfüredi Széchényi
Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollé-
gium tartozik a 2008. július 1-jén létrehozott
TISZK-hez. Ezen intézményekben zajlott a
fejlesztés az elmúlt két évben.

A projektzáró rendezvényen Stolár Mihály,
a Társulás elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, ismertetve a BSF TISZK létrehozásá-
nak céljait és az elmúlt időszakban végzett
tevékenységét. A sikeresen megvalósított pro-
jekt részleteit Szigeti Károly projektme-
nedzser osztotta meg a jelenlévőkkel. Előadá-
sában szólt a projekt célkitűzéseiről, az ezek
által generált feladatok megvalósításával kap-
csolatos tevékenységekről és a mentorok, fej-
lesztő pedagógusok, továbbképzésben részt-
vevő pedagógusok által végzett munkáról.
Beszámolt a projekt keretében készült tanul-
mányokról és tananyagfejlesztésekről és a pro-
jekt számszerűsíthető eredményeiről.

A rendezvényen a szakképzési rendszer át-
alakításáról Bruckner László, a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Intézet főigazgató-
helyettese tartott tájékoztatót. Előadásának ge-
rincét a Kormány által elfo-
gadott Szakképzési koncep-
ció adta, melyen keresztül
a szakképzésben, ezen be-
lül különösen az iskolai
rendszerű oktatásban vár-
ható változásokról szólt. 

A projektzáró rendez-
vény köszönetnyilvánítás-
sal ért véget, mellyel a Tár-

sulás elnöke a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-
0005 azonosító számú, „Globális kihívások,
lokális válaszok” című európai uniós pro-
jektben résztvevők munkáját ismerte el.

Az IPA Klubban tartotta évértékelő össze-
jövetelét december 16-án a Tapolcai Vá-
rosőrség Polgárőr Egyesülete. A rendezvé-
nyen jelen volt Császár László polgármes-
ter, Szoboszlai Tibor megbízott rendőrkapi-
tány, Parapatics Tamás önkormányzati fő-
tanácsadó is.

Császár László polgármester Tapolca Vá-
ros lakosságának nevében megköszönte a
polgárőrök éves munkáját, és két polgárőr-
nek, Domán Gábornak, az egyesület elnö-
kének és Szalkai Zsoltnak elismerő oklevelet
adott át a tagtoborzásért és a járőrözés szerve-
zéséért. A város vezetője támogatásként 15
darab sárga, 3 funkciós kabátot, 10 darab
fekete 2 funkciós kabátot és 20 darab pólót
adományozott a polgárőröknek, ezzel is segít-
ve a munkájukat.

Szoboszlai Tibor megbízott rendőrkapitány
érdekes statisztikai adatokkal szolgált a Ta-
polcai Rendőrkapitányság területén működő
polgárőrök munkaóráiról. A rendőrökkel kö-
zös járőrszolgálat ideje ebben az évben 2000
órát tesz ki, de ezen felül a polgárőrök to-
vábbi 22.000 órát járőröztek önállóan. A rend-
őrkapitány lapunknak elmondta, hogy a pol-
gárőrök elsősorban a bűnmegelőzésben tud-
nak a hivatásos állomány segítségére lenni, de
a felderítés során is hasznos információkkal
szolgálnak.

Domán Gábor, a Tapolcai Városőrség Pol-
gárőr Egyesület elnöke megköszönte társai-
nak az egész éves, lelkes, önkéntes munkát,
és a három legtöbb szolgálatot teljesítő egye-
sületi tagot ajándékcsomaggal jutalmazta. Ők
név szerint: Fekete Csaba, Ányosi Balázs és
Kenyeres Sándor. FZS

Ünnepélyes állománygyűlésen adták át a
dr. Pintér Sándor belügyminiszter által alapí-
tott érdemjeleket és okleveleket a vörös iszap
katasztrófa idején rendkívüli szolgálatot
teljesítő rendőröknek a Tapolcai Rendőrka-
pitányság Tanácstermében november 24-én.

A kitüntetést az a 24 tapolcai, sümegi és
badacsonytomaji rendőr vehette át, aki a
tavaly októberi katasztrófa idején és az azt
követő időszakban jelenlétével és munká-
jával segített a bajbajutottakon.

Az érdemérmek és oklevelek átadása

előtt Kovács László, Devecser város alpol-
gármestere emlékezett meg az egy évvel
ezelőtt történtekről. – Nagyon nagy szükség
volt arra az összefogásra, arra a segítségre,
amit kaptunk a katasztrófát követően egé-
szen a mai napig.  Szeretném megköszönni
a tapolcaiaknak, Tapolca Városának, a vál-
lalkozóknak és mindenkinek a segítséget,
azt, hogy a bajban velünk voltak – mondta.

Ezt követően dr. Töreky Sándor rendőr-
ezredes, Veszprém megye rendőrfőkapi-
tánya köszöntötte a kitüntetetteket. – Ak-
kor és ott hideg fejre és meleg szívre volt
szükség. Hideg fejre, hogy úrrá legyenek 
a pánikon és meleg szívre, mert segíteni
kellett a bajbajutottakon, akik Önökbe ka-
paszkodtak. Önökbe, akik az elsők között
értek oda – fogalmazott a rendőrfőkapitány.  

FZS

Kitüntetések a rendkívüli helytállásért
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ITTHON TÖRTÉNT

Házasságot
kötöttek:

Seprős László és Fodor Zsuzsanna Mária
Szabó Ákos és Nagy Éva 

Évfordulók
1986. december 25 éve
A Magyar Néphadsereg szombathelyi lövészez-
redének katonái hadgyakorlat során, fedezékásás
közben felfedezték a Tapolca-Diszel északi ha-
tárában lévő honfoglalás-kori temetőt.
1911. december 3. 100 éve
Ekkor hunyt el Tapolcán Szigly József, volt
1848/49-es főhadnagy, ügyvéd, az utolsó tapol-
cai szabadságharcos honvédtiszt.
1946. december 14. 65 éve
A képviselő-testület elhatározta a Tavasbarlang-
nak a látogatók előtti megnyitását és a
belépődíjat 1 Ft-ban, iskolás csoportoknak 50 fil-
lérben állapította meg. A bevétel 20 százaléka a
barlang kezelőjét illette meg.
1961. december 16. 50 éve
Tapolcán elhunyt Csörgey Titusz ornitológus, tu-
dós. Sírja a régi városi temetőben található.
1906. december 20. 105 éve
Ezen a napon gyulladtak ki a villanylámpák
először Tapolcán.
1931. december 23. 80 éve
Meghalt Dr. Deák Jenő, aki a tapolcai kórház
fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeket.
1896. december 25. 115 éve
„Hozzuk haza Batsányi hamvait!” címmel Lasz
Samu főreáltanodai tanár nyílt levelet intézett
Tapolca város „hazafias közönségéhez”.
1686. december 29. 325 éve
Babócsay Ferenc veszprémi várkapitány levelet
küldött a „…Csobánci, Szigligeti, Tapolcai… Fő
és vicekapitányok és egyéb Tisztviselő
Uraknak”, amiben megírta, hogy az eszéki hídon
át 12000 janicsár érkezett, továbbá kérte őket,
hogy „ne nehezteljen kegyelmetek késedelem
nélkül hazánk mellett egy keveset fáradni”.
1821. december 31. 190 éve
E napon született Miltényi József ügyvéd,
1848-as huszárkapitány. Sírja a tapolcai teme-
tőben található.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

RENDŐRSÉGI HÍREK
- Rongálás vétségének megalapozott gya-
núja miatt rendőri jelentés alapján indult
eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2011.
november hó 18. napon 03,00 órakor a
Vasútállomáson 2 db vasúti kocsit össze-
festett.
- Közúti jármű ittas vezetés vétségének
megalapozott gyanúja miatt alapján indult
eljárás helyi lakos ellen, aki 2011. novem-

ber hó 22. napon 19,05 órakor Tapolca
belterületén úgy vett részt a közúti közle-
kedésben a saját tulajdonát képező sze-
mélygépkocsival, hogy a vezetés megkez-
dése előtt szeszesitalt fogyasztott. 
- Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen,
aki 2011. december hó 11. napon 15,30
óra és 16,15 óra között a Veszprémi úti

Tesco-áruház próbafülkéjében hátraha-
gyott táskából eltulajdonította a benne
lévő pénztárcát, készpénzzel és iratokkal
együtt. A bűncselekménnyel okozott kár:
53.000,- Ft. Az elkövető az áruház videó-
felvétele, valamint az elvégzett adatgyűj-
tés adatai alapján elfogásra, majd felelős-
ségre vonásra került. 

(Forrás: Rendőrség)

Globális kihívások,
lokális válaszok

Évértékelő 
a polgárőröknél

Fotó: Füstös

Köszönet a példaadó kötelességteljesítőknek

Fotó: N. Horváth

Képünkön a zárórendezvény résztvevőinek egy csoportja

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.



Megérkezett a Mikulás

Elérkezett 2011-ben is Szent Miklós ünne-
pe. Ő a hajósok védőszentje, aki ajándé-
kozó szeretetéről lett híres.

Nálunk a köztudatban úgy maradt fenn,
hogy Ő az, aki megajándékozza a gyerekeket
december 6-án. Megpakolja az ablakba kitett,
ragyogó tiszta kis lábbeliket sok-sok édesség-
gel, naranccsal, mogyoróval…

A tapolcai Nagyboldogasszony Római Ka-
tolikus Általános Iskola 1-2. osztályos tanulói
nagy szeretettel várták a Mikulást december
4-én a katolikus templomban, a Karitasz szer-
vezésében lezajlott ünnepségen.

A gyerekek elvitték a Mikulás szeretetét a
tapolcai gyermekkönyvtárba és a városban
működő Idősek Otthonaiba. Mindenhol igen
nagy örömmel fogadták őket.

Mi pedig megtapasztalhattuk, hogy nem-
csak kapni, hanem adni is jó a szeretetet, sőt
talán még jobb, talán a legjobb!

A továbbiakban pedig készítjük lelkünket
az Úrjézus születésére.               Csák Enikő

Fotó: Iskola

ADVENTI VÁRAKOZÁS
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„Szívünk, ha tiszta és ártatlan,
Kedvesebb az neki, mint az arany.”

/Hozsanna énekeskönyvben a 18. ének./

Karácsonyi vásár

Vannak ajtók, amelyek csak úgy nyílnak
ki előttünk, ha ismerem a kódot, ami
nyitja. Van egy szép világ, amelybe úgy
léphetünk be, ha ismerem a kódot. Ez a
szép világ az Isten világa. A kód a hit.
Amit a hit kinyit nekünk az oly végtelen,
mint az Univerzum. Földi életünkben is
beláthatatlan nagy területet nyit számunk-
ra, de a végtelenség csak a másvilági éle-
tünkben lesz teljes.

A mindent nyitó kódot Jézus Krisztus hozta
el nekünk. Karácsonykor az Ő születését ün-
nepeljük. Ahogy az emberiséget évezredeken
át mozgatta a reménység, hogy eljön a Messiás,
aki békét hoz a szívekbe, évről-évre szűkebb
keretek között ez a várakozással teli idő ismé-
telten lejátszódik. Elgondolkodunk azon, hogy
mit adhatunk szeretteinknek, illetve mit kap-
hatunk szeretteinktől. Ez az adok-kapok tör-
ténés bizony elsősorban anyagi ajándékozást
takar. Sajnos, a karácsony hangulatvilágát
szinte csak ez, az egyébként szép cselekedet,
az ajándékozás tölti ki. Az mondjuk, hogy az
ajándékozás külsőség. Nemes célját akkor éri
el, ha ott van mögötte a lélek békéje és sze-
retete. Ez a béke és szeretet csak akkor lehet
igazi öröm és örömöt okozó, ha olyan ben-
nünk, amilyent a Betlehemi Kisded hozott. A
Krisztus békéje és szeretete másokkal akar jót
tenni és nekik örömet szerezni.

Amikor a napkeleti bölcsek meglátogatták
a Kisded Jézust, gazdag ajándékot adtak
Neki. Egyesek ezért gondolják, hogy királyok
voltak. Az Istengyermek számára azonban
nem ez volt az igazi érték, hanem az a szív és
lélek, amely elhozta őket a jászolyához.

Szent Pál arra figyelmeztet bennünket, hogy
ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra fi-
gyeljünk. Arra is int bennünket, hogy ami lát-
ható, az mulandó, de ami láthatatlan, az örök.

Nem mindenki van abban a helyzetben,
hogy ajándékozni vagy ajándékban részesülni
tudjon. Sokszor egy jó szó, egy kedves mo-
soly, egy együttérző szív többet jelent, mint
bármilyen kézzelfogható ajándék.

Amikor gondolatban a betlehemi pászto-
rokkal és a napkeleti bölcsekkel együtt mi is
letérdepelünk a Kisded Jézus előtt, a lelkünk
kincstárából kell megajándékoznunk Őt. Ez a
kincs a hitből fakadó jócselekedetek.

Karácsony ünnepe elüt minden más ün-
neptől. Ezt az ünnepet akkor értjük meg, ha
tisztán csillogó gyermeki szemmel, ártatlan
lélekkel éljük meg. Olyant vár tőlünk a Bet-
lehemi Kisded Jézus, amit mindenki ajándé-

kozni tud Neki, a tiszta lélek ajándékát.
Templomi énekeink szólnak arról, hogy 

Szűz Mária betakarja, simogatja gyermekét,
énekel neki, óvja minden bajtól, örömét
keresi. Ilyen szerető, gondoskodó valakire vá-
gyunk mi is. Ezt a szerető gondoskodást hozta
meg nekünk a Betlehemben született Gyermek
Jézus.

Örüljünk, hogy eljött közénk.
Örüljünk, hogy velünk akar maradni.
Örüljünk, hogy örök boldogságra vezet

minket.
Adjuk át magunkat testestől-lelkestől a

Jézuskának, akit karácsonykor így stílszerű
nevezni. Így lesz karácsony, Jézus születésé-
nek ünnepe családokat összehozó, összetartó
és mindenkire boldogságot sugárzó ünnep.

A szeretet ünnepén járja át szívünket, lel-
künket a krisztusi szeretet, hogy boldogan
énekelhessük a szép karácsonyi éneket:

„Szívünk, ha tiszta és ártatlan,
Kedvesebb az neki, mint az arany.”
Mindenkinek kegyelemteljes, boldog kará-

csonyi ünnepeket kívánok!       
Csere Sándor

kanonok-plébános

Ezt a címet viseli egy eddig számomra is
ismeretlen író, Gyimóthy Dóra elbeszélése,
amely nagyon is aktuális üzenetet fogal-
maz meg, különösen ilyenkor karácsony
táján. 

Nincs benne sem jászolbölcső, sem angya-
lok, sem bölcsek, sem pásztorok. Mária sem
ringatja benne álomba a kis Jézust és Heródes
sem keresi dühösen, hatalmát féltve a gyer-
meket. Mert a történet egy „Fehér Ruhás” is-
meretlenről szól, aki a vásári forgatagban két
zokniárus között némán álldogál, ugyanazon
a helyen hétről-hétre, egyetlen táblával a ke-
zében, rajta a felirat: „Megjelent az Isten üd-
vözítő Kegyelme”.

A hatalmas tömegben, reklám híján alig
néhányan veszik észre, s aki megáll előtte, a
kínált árut keresi, amit legalább a karácsony-
fára fel lehet akasztani vagy díszdobozba cso-
magolva alá tenni. Azt meg végképp nem érti
senki sem, miért áll valaki, miért vár valaki
nap-nap után esőben, hóban, fagyban arra,
hogy ingyen ajándékot kínáljon. Mert hát ami
ingyen van, az a mai világban kiváltképpen
gyanús.

Nem nehéz a szomorú történetben Krisztus-
ra ismernünk, aki Isten Fiaként ma is azt az
üdvözítő kegyelmet kínálja nekünk. Azt az
ajándékot, amit valóban nem lehet a kará-

csonyfára akasztani vagy dísz-

dobozba csomagolni, de ami mégis értéke-
sebb mindennél. Mert igazi békességgel,
reménységgel, és olyan örömmel tölti el az
embert, ami nem ér véget a karácsony
elmúltával. Akkor sem, amikor újra és újra
fordítunk egyet életünk lapján, és gondolni
sem akarunk arra, hogy vajon mit tartogat a
jövő. Mert ez az üdvözítő kegyelem, amit
Krisztusban kínál fel az ember számára az Úr,
amire minden karácsony emlékeztet, egy
olyan „ajtó” kulcsát kínálja nekünk, túl az élet
igazi örömein, ami az örökkévalóság igenis
elérhető távlatait ragyogtatja fel az ember
előtt. És tényleg ingyen van számunkra, mert
Krisztus helyettünk már megfizette életével
annak hatalmas árát.

Karácsonyra készülve, ajándékokat keres-
ve vásári forgatagban vagy üzleteket járva
jusson eszünkbe a „Fehér Ruhás” Krisztus,
aki 2011 esztendeje kínálja, hirdeti a legna-
gyobb ajándékot: „Megjelent az Isten üdvö-
zítő Kegyelme”. És vár-vár éppen reám, nap-
nap után.

Kívánom minden Testvéremnek, hogy le-
gyen időnk, szemünk és szívünk észrevenni
Őt, hit által elfogadni azt az ajándékot, ami
igazi örömmel, békességgel, reménységgel tölt-
heti be életünket, az értünk született Megváltó
Krisztus üdvözítő kegyelmét.   Szabó Emőke

református lelkész

Adventi-karácsonyi körlevél
/részlet/

Látod, Istenem, milyen esen-
dő vagyok? Ha nagyjából
rendben mennek a dolgaim,
sokszor elfelejtek beszélgetni
Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít,
sajog, ha kényszerít valami
ott belül, rögtön kicsúszik a
számon, szinte észrevétlenül:
Istenem, add, hogy…

Kérlek, bocsásd meg ezt a
vétkemet is! Bocsáss meg, hisz
most is kérni szeretnék. Nem-
csak magamnak, hanem mások-
nak is. Nekünk, akik eszeve-
szett tempóban száguldozunk
az adventi fényekkel ékesített
utcákon, böngésszük a karácso-
nyi katalógusokat, hogy mit mi-
lyen hitelből lehet megvásárol-
ni, hogy gazdagabb legyen az
ünnepünk. Uram, add, hogy ne
higgyük el, hogy plazmatévék-
től, fals zenéket kiabáló tél-
apóktól leszünk boldogabbak!

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörköd-
ni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add,
hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy
esik jól. Meg tudjunk tisztulni egy nagy zoko-
gásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak min-
dig rohanó, sikerorientált emberek vagyunk,
hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek,
akik kapnak elég sebet földi életük során.
Add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!

Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz kö-
römmel kapaszkodni és mikor kell elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fon-
tos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát –
emberi módon, emberien. Szabadíts meg min-
ket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenséges-
kedéstől, acsarkodástól!

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymás-
ban. Add, hogy találjuk meg minden napban
az ünnepünket. Add, hogy gyakran kezdjük
így a Veled való beszélgetést: köszönöm, Is-
tenem! Add, hogy magunknak is megbocsás-
suk tévedéseinket. Adj békét, mindannyiunk-
nak Uram! Honthegyi Zsolt

evangélikus lelkész

Szent Miklós ünnepe Ajándékvers gyermekeimnek
Lágy pihe-pelyhes puha-párna

alatt alszik az álmodó világ
Sok millió kisgyermek alig várja

hogy betoppanjanak végre a csodák
Hogy sejtelmes csilingeléssel berontson

a szobába ünnepek-ünnepe Karácsony
s ajándékot bontson kik-ki Jézuskája örömére

Kihussannak az éjszakába a viták
A fákon cérnaszálon megannyi béke

A gyertya illatára szikrát hány
sok-sok kacagó csillagszóró

s a csengő-bongó
ünnepi harangok
hirdetik hogy így is
lehetne ha az ölelésbe

felejtkezve
így maradnánk

…mindörökre…

Szabó Vanessza
Tihanyiné Bálint Zsuzsanna

Tihanyiné Bálint Zsuzsanna



A Járdányi Pál Zeneiskola november 
23-án tizenkettedik alkalommal adott
otthont a Veszprém Megyei Zeneiskolai
Négykezes Találkozónak.

Az első tapolcai találkozóra 1989-ben
került sor, és azóta kétévenként népsze-
rűsítik a zongora négykezes műfaját há-

rom kategóriában. Ebben az évben har-
mincegy páros ült a zongorához, hogy
megmutassa tudását.

A három korcsoportban tizenegy arany-,
tizennégy ezüst- és hat bronzminősítést
osztott ki a zsűri.

NHE
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KULTÚRA

Ketten a zongoránál

December 9-én a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum első emeleti terme zsúfolásig meg-
telt. A nagy érdeklődés Maczkó Mária Magyar
Örökség és eMeRTon-díjas népdalénekesnek
és műsorának szólt. Élénk taps kísérte az
előadót, amint elhaladt a széksorok mellett.

Németh István Péter a vendégfogadó könyv-
tár és a közönség nevében is köszöntötte az
énekest. Utalt arra, hogy Maczkó Mária élete
milyen meghatározóan kísérte őt a népi éne-
kek közvetítésében.

Turán született, a néphagyományokban gaz-
dag Galga mentén. Családi indíttatás, hagyo-
mány a Nagyboldogasszony-napján született
gyermeket eljegyezte a népdal, azon belül a szak-
rális népzenei kincs műveléséhez. – Elhivatot-
tan, tudatosan gyűjti és előadja az így megszer-
zett, illetve állandóan bővített gazdag dallam-
anyagot.

A tapolcaiak szíves fogadtatását megkö-
szönve kezdte színes-szép műsorát. Örülök,
örvendezem… Az Isten éltessen minket még
sokáig… Ne legyen lelkünknek soha semmi
kára. Majd az advent Jézus-váró témájához
illő, főleg Máriát köszöntő műsorában a meg-
testesülés eseménysorát mutatta be énekkel:
Menj el sietvén arkangyal Gábriel. Az angya-
li köszöntéssel folytatta: Üdvözlégy Mária,
Úr vagyon teveled. Védelmezd örökségedet,
te magyar népedet. Mennyei szép virágszál,
fogadd köszöntésünk, mint Gábriel arkan-
gyal, mi is úgy köszöntünk.

Az énekek 1-1 csokra között Wass Albert-
szövegeket olvasott fel: Minden Advent irga-
lom… győzelem… kegyelem – szeretet. Az ün-
nep megszabadulás a bűntől, csend, megállás.
Küzdés a gyűlölet, önzés, félelem ellen. A da-

lok egyre közelebb hozták a karácsony nagy
titkát: Keljetek, akik aludtatok, mert egy vendég
érkezett hozzátok: eresszétek be a kis Jézust. A
Názáretből Betlehembe tartó Szent Család út-
ját, fáradalmát mondta el a következő ének.

Maczkó Mária áhítatos-derűs lénye, csi-
szolt, bársonyos hangja, kellemesen követhe-
tő dallamívei a lényegre összpontosítottak. 

Lelki szépségekkel eltelve-gazdagodva
térhetett haza ki-ki otthonába.

G. Dr. Takáts Gizella

Maczkó Mária népdalestje

„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak
nélkül tudjunk imádkozni” – John Lennon
szavai is szolgálhattak volna mottóként an-
nak az adventi hangversenynek, amelynek
a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Templom adott otthont. 

December 3-án a Batsányi János Művelő-
dési és Oktatási Központ szervezésében – im-
már második alkalommal – megvalósult ní-
vós zenei rendezvényen hét kórus lépett föl.

A szép számú megjelentet elsőként a kul-
turális intézmény új igazgatója, Andócs
Aranka köszöntötte, aki örömének adott han-
got, hogy egy ilyen színvonalas rendezvé-
nyen mutatkozhat be a nagyközönség előtt.
Szólt az adventről, annak jelentőségéről,
benne a zene szeretetéről, fontosságáról.

Sólyom Károly alpolgármester köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy a szervező intéz-
mény múltja kötelez. Reméli, hogy a jövőben
is – folytatva a hagyományokat – sok hason-
ló programmal örvendeztetik meg a város la-
kosságát. Emellett kitért a szeretet ünnepére
való készülődésre, benne a zene, a dal üze-
netére, értékeire, különösen hitéletünkben.

Csere Sándor kanonok-plébános rövid be-
szédében utalt az összetartozás erejére, va-
lamint elismerően szólt arról a nemes célról,
amely végett ennyi zenei formáció gyűlt ösz-
sze a templomban – Isten dicsőségére.

A két és fél órás lélekemelő hangversenyen
hét kórus – 98 tagja – mutatkozott be, re-
pertoárjukban főként karácsonyi művekkel,
amelyeket a hálás közönség szűnni nem aka-
ró vastapssal jutalmazott. 

Elsőként Kardos Marcell, a Nagyboldog-
asszony Római Katolikus Általános Iskola
kisdiákja kápráztatta el a közönséget fantasz-
tikus énekhangjával, nem utolsósorban ráter-
mettségével.

Ezt követően a Batsányi János Népdalkör
(művészeti vezető: Füstös Mária), a MÁV
Haladás Férfikar – Szombathely (karnagy:
Darvas Zsolt), a Tapolcai Protestáns Ének-
együttes (karnagy: Haga Kálmán), az Oladi
Szentháromság Vegyeskar (karnagy: Darvas
Zsolt), az aknaszlatinai Bell Canto Kamara-
kórus (karnagy: Szenykiv Mónika), a Tapolcai
Kamarakórus (karnagy: Török Attiláné) és a
házigazda Batsányi János Vegyeskar (kar-
nagy: Dér Krisztina) ajándékozta meg mara-
dandó élménnyel a nagyérdeműt.

A fellépő kórusok a hangverseny végén két
közös művet adtak elő, ily’ módon is kife-
jezve a szeretet, összetartozás erejét.

A rendezvényt követően a kórusokat a
Varjú Fogadóban vendégelték meg a házigaz-
dák, apró ajándékkal kedveskedve nekik. Az
aknaszlatinai Bell Canto Kamarakórust váro-
sunk vezetői látták vendégül.                       DI

Lélekemelő adventi kórushangverseny

– A szeretet nagy parancsának megélé-
séről, megtartásáról kell-kéne szólnia a hí-
vő ember életének. De azt, hogy mi a sze-
retet központi üzenete, nem lehet néhány
percben összefoglalni, hiszen ahányan va-
gyunk, annyiféle jelentése van ennek a szó-
nak – mondta Szabó Emőke református
lelkész december 10-én a protestáns temp-
lomban megtartott adventi koncert előtt,
amellyel a három évvel ezelőtt elhunyt Ács
Jánosra emlékeztek a barátok, tisztelők.

– Édesapám kopjafáján olvasható az Isten
szeretete. Aki szeretetben marad, Istenben
marad és az Isten Őbenne. A mai délután al-
kalmat ad arra, hogy elcsendesedjünk, hogy
előre ment szeretteinkre, egy drága testvérre,
egy presbiterre, közéleti emberre, apára, férj-
re emlékezzünk. Ács Jánosra, aki hiányzik
ebből a gyülekezetből, akinek élete nem a
szép szavakkal megfogalmazott szeretetre
volt példa, hanem arra, hogy az ember ho-
gyan tehet úgy Krisztus ügyéért, hogy azért
soha nem várt köszönetet – hangsúlyozta a
lelkészasszony.

A gyönyörű és örökérvényű gondolatokat
követően Felber Gabriella, a Magyar Állami

Operaház magánénekese adott felemelő, cso-
dálatos adventi koncertet. Orgonán közremű-
ködött Szennai Kálmán, az Operaház karmes-
tere. NHE

Tettekkel mérhető a szeretet
• Ács János emlékére • December 10-én a Városi Mozi adott ott-

hont a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Tapolcai Alapszervezete által szervezett
rendezvénynek. Dr. Tóth Zoltán József al-
kotmányjogász professzor, politológus tar-
tott elődást A Szent Korona-tan időszerű-
sége napjainkban címmel.

Bertalan Csaba szavalatát követően Dobó
Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket, majd
átadta a szót a meghívott jogi szaktekintély-
nek. Mint mondta, a nemzet sorskérdései
mellett nem lehet szó nélkül elmenni. 

A második Orbán-kormány Honvédelmi Mi-
nisztériumának egykori helyetes államtitkára
előadása első felében szólt az alkotmányról.
Kiemelte, hogy fontos az alapszabály, amely
a közösségi életet szervezi. Az alaptörvény
feladataként jelölte meg, hogy védje meg a
közösség biológiai megmaradását.

Több fontos kérdéskört érintett, többek közt
szólt az IMF-hitelről, a kartális és történeti
alkotmányról, a nomenklatúra oligarchiává
alakulásáról, a nemzeti vagyon alkotmányos
kifosztásáról, ahol az állami vagyont jogi
keretek között hordják szét, majd kifosztják
az állampolgárokat is – mondta. 

A Szent Korona-tannal kapcsolatban rámu-

tatott, a tradicionális magyar közjogban kiala-
kult elv szerint a szuverenitás a magyar Szent
Koronát illeti meg, a tanból következően a
magyar föld nem eladó! Ez az elv tartja meg
hazánkat és minden magyar polgárt. Isten
törvényei megváltoztathatatlanok, ellenben a
köztársasági függetlenség nem védőpajzs, ami-
kor zsarnokságról, az ország „eladásáról” van
szó. A Szent Korona-tan, mint hangsúlyozta,
a XX. század közepéig a magyar történeti
alkotmányunk alapját képezte, a jog és igaz-
ságosság eszközeivel, egyben ez volt meg-
maradásunk biztosítéka is.

A rendszerváltás (1989) utáni alkotmányos-
ság, mint kiemelte, megtagadta az ezeréves
magyar tradíciókat, rövid idő alatt taszítva
végső veszélybe hazánkat. 

– A Szent Korona-tan újra felelevenítése
arra ad lehetőséget, hogy a politikai elit- az
oligarchia-, valamint a nemzet között bizo-
nyos kompromisszum létre tudjon jönni. Et-
től függetlenül a Szent Korona-tan soha nem
volt törvény... kialakult, Magyarország íratlan
történelmi alkotmányának az alappilléreit ké-
pező hagyomány – summázott dr. Tóth Zoltán
József alkotmányjogász professzor.             

Dancs István

A Szent Korona-tan időszerűsége napainkban
Alkotmányosság, oligarchia, nemzeti sorskérdések

Fotó: N. Horváth

A szeretet hulláma betöltötte a temp-
lomot és megnyitotta a lelkeket

Fotó: Dancs

A hangverseny végén a hét kórus közösen adott elő két zeneművet

Fotó: N. Horváth

Az előadó – jó tanító módjára – nem-
csak énekelt, hanem tanított is: a nagy-
számú közönség vele énekelte a fris-
sen tanult dalokat
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Kistérségi karácsony a Városi Rendezvénycsarnokban
A Városi Rendezvénycsarnok belső terét
tarka, zsibongó gyermeksokaság töltötte
be december 14-én. A térség alsótagozatos
általános iskolai tanulói – 940 diák, mint-
egy 80 pedagógus – megtöltötték a szék-
sorokat. A kultúrprogram bevezetőjeként
keringőt táncoltak a badacsonytomaji ál-
talános iskola tanulói.

Majd Császár László, a Tapolca és Kör-
nyéke Kistérség Többcélú Társulása elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket. Szólt az ad-
vent karácsonyváró idejéről. Az adventi ko-
szorú 3 égő gyertyája már a tíz nap múlva

kigyulladó fényt, a Világ Világosságát vetíti
előre. Juhász Gyulát idézve említette a
szeretetből fakadó ajándékozást. A jó szó is
ajándék, az ajándékozás örömszerzés. Majd
boldog ünnepeket és jó szórakozást kívánt.

Balatonederics, Révfülöp és Nemesgulács
polgármestere is megtisztelte jelenlétével az
ünnepséget.

A taliándörögdi kisiskolások színes, ked-
ves Ispilángi dala-tánca, botjátéka, ill. a rév-
fülöpiek csörgővel kísért tánca hangulatos
volt. A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása az ünnep alkalmából jutalom-

könyvet és emléklapot adott át a következő
iskolák arra érdemes tanulóinak:

Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola, Lesence Völ-
gye Közös Fenntartású Általános Iskola,
Révfülöpi Általános Iskola, Nemesgulácsi
Keresztury Dezső Általános- és Szakiskola,
Művészetek Völgye Közös Fenntartású Ál-
talános Iskola, Zalahalápi Csontváry Álta-
lános és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény, Szigligeti Általános Iskola, Nagy-
boldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola, Szász Márton Általános Iskola,

Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye, Batsányi János Tagintéz-
ménye, Bárdos Lajos Intézményegysége.

A Szigligeti Általános Iskola tanulóinak tán-
ca zárta a kultúrműsort. Majd az önfeledt já-
ték került sorra: az ugrálóvár, légvár, mászó-
fal várta az ügyességüket kipróbáló gyerekeket.

A kézműves foglalkozásokon szövés-fo-
nás-kötés-fonalsodrás-bőrkarkötő-játékkészí-
tés foglalta el a tanulókat.

G. Dr. Takáts Gizella

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény december 4-én
Budapesten a Hagyományok Házában
„Művészetekkel a közösségért, a kultúráért,
az élet minőségéért!” címmel rendezett ün-
nepi gálán kiállítás keretében mutatta be
az intézmény tanulóinak munkáit a közel
félszáz résztvevőnek.

A rendezvény fővédnöki tisztét Csermely
Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács elnöke, dr. Glovitzki Zoltán közok-
tatásért felelős helyettes államtitkár vállalta.
Gyulai Líviusz Munkácsy- és Kossuth-díjas
grafikusművész nyitotta meg az országos ver-
senyeken legeredményesebben szereplő in-
tézmények kiállítását. A kiállításról elisme-
réssel nyilatkoztak: dr. Balog László profesz-
szor, a Magyar Géniusz-program szakmai ve-
zetője, a Magyar Tehetséggondozó Társaság
elnöke, Rajnai Gábor, a Géniusz Projektiroda
vezetője, a Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság elnöksége, a művészeti egyetemek, ta-
nárképző intézmények delegáltjai, a magyar
művészetoktatás, tehetséggondozás társadal-
mi-szakmai szervezetei, a tehetségsegítő ta-
nácsok, tehetségpontok és művészeti iskolák
képviselői, az anyagot megtekintő pedagógu-
sok, szülők, tanulók. 

A rendezvény vendégeit Baranyai Zoltánné,
a Magyar Művészetoktatásért Országos Szak-
mai Szervezet elnöke köszöntötte. Elmond-

ta, óriási öröm számára, hogy sikerült össze-
fogással, a tehetségpontokban megszerzett há-
lózati tudással, a kialakult szervezeti és intéz-
ményi kapcsolatokkal egy olyan különleges,
egyedülálló programot létrehozni, amely a
művészeti ágak összefogásán, kölcsönös tisz-
teletén és megbecsülésén alapszik. A gálán dr.
Glovitzki Zoltán biztató jövőképet vázolt fel
az alapfokú művészetoktatási intézmények
számára.                              (Forrás: Iskola)

Fotó: Füstös

A Tökmanók tánca a gálaműsoron

Fotó: Baranyai

A kiállítás nagy sikert aratott

Fotó: Füstös

A díjakat Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola igazgatója adta át

„... a zene maga a Teremtés” Bárdos Napok 2011
A gospel (evangélium) napjainkban már
elismert, önálló zenei műfajként vonzza a
tömegeket. November 26-án a Tamási
Áron Művelődési Központban játékonysá-
gi koncertet rendeztek. Az Éjféli Kiáltás
Gospel Kórus a felajánlásokból összegyűlt
összeget a tapolcai óvodáknak adomá-
nyozta.

Énekszóval érkezett, majd fellépésük vé-
gén távozott az Árvai Dániel karvezető által
irányított zenei formáció. Repertoárjukban a
Mindenhatót vidám, lendületes formában  dí-
csérő énekek szerepeltek, amelyeket a közön-
ség – nem véletlenül – minden alkalommal
vastapssal jutalmazott.

A fiatal karvezető átkötő szövegeiben töb-
bek közt elmondta, hogy a gospel irányzatot
képviselő kórus 2006 novemberében alakult,
akkor még 40 fővel, ami mára már félszázzá
„duzzadt”. A kórustagok az ország különböző
pontjairól érkeztek. 

Árvai Dániel szerint a zene, az éneklés és
Isten közös dícsérete tartja össze a vidám for-
mációt.

A helyi önkormányzat nevében Tóth Mária
oktatási referens beszédében üdvözölte a
fellépők nemes gesztusát a tapolcai óvodák
irányába.

– Mai rohanó világunkban üde színfolt egy
ilyen kezdeményezés, amely tudatosan fel-

vállalja és vallja, hogy a rászorulók támo-
gatása számukra fontos, mondhatni alapvető
feladat – mondta. Utalt az ókori népek hála-
adó rítusokkal tarkított téli napforduló ünne-
pére, majd részleteiben szólt az advent ere-
detéről, a négyhetes „szent idő”-ről. Hangsú-
lyozta, hogy a fellépő kórus zenéjének segít-
ségével elkezdheti minden jelenlévő „díszí-
teni” a lelkét az egymásra figyelés, a szeretet
jegyében. Végül Lucien Price idézetével zárta
beszédét, amelynek egyik legfontosabb üze-
nete, hogy: „a zene maga a Teremtés”.

A koncert közben Frang Lászlóné óvoda-
vezető hozzászólásában ismertette a helyi
óvodák arculatát, majd megköszönte az Éjféli
Kiáltás Gospel Kórusnak a lélekemelő, mara-
dandó élményt nyújtó fellépést és a felajánást.

Tóth Szilárd adventista lelkész is kiemelte
az adakozás, a szeretet, az advent fontos sze-
repét életünkben, majd befejezésül annak a
Kovács-Bíró János lelkésznek a videóüze-
netét tekinthették meg az egybegyűltek, aki
decemberben egy előadássorozat keretében a
Biblia alapján kínált megoldást az élet kérdé-
seire.

Mint azt lapunk megtudta, a kijáratnál el-
helyezett gyűjtőládákba 80 ezer forintnyi ado-
mány gyűlt össze, amelyet a Tapolcai Óvoda
intézményegységei között osztanak szét.  

Dancs István

Az advent jegyében

Bárdos Lajosra, az intézmény névadójára em-
lékeztek a Bárdos Napok keretében megren-
dezett versenyek ünnepélyes eredményhirde-
tésén november 18-án az iskola aulájában.  

– A zeneszerző, zenepedagógus és karnagy
25 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. Em-
beri és művészeti identitását haláláig tisztán
megőrizte teljes összhangban nemzeti és eu-
rópai elkötelezettségével – emlékezett Bárdos
Lajosra köszöntőjében Gál Attila intézmény-
egység vezető. 

Ezekben a napokban számos versenyre ke-
rült sor, amelyen nemcsak az iskola tanulói,

hanem a környék iskoláinak diákjai is meg-
mérettek. Volt matematika verseny, népdal-
éneklés, kézilabda, mértani testekből építőver-
seny, képzőművészeti és irodalmi pályázat.
Az utóbbit – a hagyományokhoz híven –
Németh István Péter költő értékelte. A díjakat
Bajner Imre igazgató adta át a helyezetteknek.

Az eseményen jelen voltak az iskola nyu-
galmazott pedagógusai, Csere Sándor kano-
nok-plébános, a helyezettek felkészítő taná-
rai, és a szülői munkaközösség tagjai. Az
ünnepélyes eredményhirdetést az iskola nagy
kórusa gazdagította énekével.   FZS

Röpül a pántlika, dobban a csizma...

20 évvel ezelőtt ültettük el a „Tökmago-
kat”! – állt a jubileumi bemutató és gála-
műsor meghívóján. A gálát november 20-án
tartották a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontban.

Délelőtt folyamán azok a fiatalok találkoz-
tak, akik 1991 és 2011 között  táncoltak az
óvodás tánccsoportokban. Régi képek, vidám
történetek, közös élmények kerültek elő a
képzeletbeli tarisznyákból. Kora délután jubi-
leumi bemutatóval elevenítették fel a régen
tanult lépéseket, táncokat, bár voltak, akik
felnőttkorukban sem távolodtak el a néptánc-
tól.

A délutáni ünnepi gálaműsort a Kinizsi
Táncegyüttes jelenlegi gyermektánccsoport-

jai adták: A Tökmagok, a Tökmanók, a Tök-
virágok, és a Tökjófejek. Az igazi meglepe-
tést pedig a szülők szolgáltatták, akik a gye-
rekek koreográfiáiból összeválogatott tánccal
készültek a jeles alkalomra. A táncos gyere-
kek a nézőtéren ülve – felismerve saját zené-
jüket – felszabadult énekléssel segítettek be a
színpadon táncoló szülőknek.

A gálaműsor egyben évzáró is volt a jelen-
leg táncolóknak, akik közül az 5, 10 és 15
éves táncosok munkáját külön is jutalmazta
Vajda Csilla, a Kinizsi Táncegyüttes és Kul-
turális Egyesület elnöke, a gyerektánccsopor-
tok vezetője egy-egy kerámiababával, ami
mára már a Kinizsi Táncegyüttes védjegye.

FZS
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CIVILTÉR

András-napi
boráldás

Már hagyomány, hogy a diszeli város-
részben András napján kerül sor az új
bor kóstolására egy vidám hangulatú est
keretében a Csobánc Művelődési Ház-
ban.

A településrész polgárait Bakos György
önkormányzati képviselő köszöntötte.
Mint mondta, ez az alkalom is kiváló arra,
hogy a közösség még jobban összeková-
csolódjék.

Az ízletes vacsora, a jó bor, a táncra
invitáló zene megtette hatását: a mulatság
hajnalban ért véget.

N. Horváth Erzsébet

Az internetes „ügyletek” veszélyei

Köszönet

Napjainkban divatos megunt, használat-
ból kivont tárgyaink interneten történő
eladása, mely kitűnő időtöltésnek és nem
mellékesen jól fizető tevékenységnek tűn-
het, azonban következményekkel jár. 

A különböző internetes portálokon értéke-
sítést végzők – akár üzletszerűen, akár csak a
szabadidő hasznos eltöltése céljából árulnak a
neten – általában „megfeledkeznek” arról,
hogy mindezek üzletszerű folytatása adóköte-
les tevékenység. Jövedelemszerzés céljából
ideális lehetőség, azonban ha rendszeresen
végezzük, meg kell fizetnünk utána az adót.

Több magánszemély és társaság fizet kü-
lönböző portálok üzemeltetőinek és bérel fe-
lületet azért, hogy elhasznált, vagy kedvező
áron megszerzett dolgait, illetve különböző
termékeit értékesítse. A megszerzett jövede-
lem azonban sehol nem szerepel. Mihelyst
fény derül az adókikerülő magatartásra, mind-
egyikük rendkívül leleményesen próbálja ki-

menteni magát. Előkerülnek ismerősök nyi-
latkozatai megunt tárgyaikról, a gyermekek
kinőtt ruhái, elhunyt személyek feleslegessé
vált dolgairól szóló átvételi jegyzőkönyv,
melyen csak az átvevő aláírása szerepel…
stb. Na, de mindez több száz alkalommal??? 

A jövedelemeltitkolás tehát tetten érhető,
ezért javasolt a törvényi előírások szigorú
betartása. A tevékenységet be kell jelenteni,
az internetes kereskedelemből származó jö-
vedelmet pedig be kell vallani. A jogkövető
magatartás mindannyiunk érdeke, hiszen a
mulasztásnak ára van. A kezdetben pár száz-
ezer forintos adóhiány rövid időn belül mil-
liókra is rúghat. 

Jóllehet az internetes kereskedelem hosszú
ideig biztos megélhetési forrás, azonban el kell
gondolkodnunk azon, hogy megéri-e a fárad-
ságot, ha mindezt a következmények tükré-
ben nézzük.      Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Köszönetünket és hálánkat szeretnénk
kifejezni a Tanúhegyek Egyesületének és a
Barackvirág Óvoda Bogi óvónéni csoportjá-
nak, azért a gesztusért, amellyel az Ápolási
Osztályon fekvő ápoltakat megörvendeztet-
ték.

A Tanúhegyek Egyesülete egy-egy csoma-
got, az óvodások verset és éneket hoztak
ajándékba, nagy boldogságot és örömet sze-
rezve ezzel az osztályon fekvő betegeknek.            

Hársfa Gyuláné 
ápolási igazgató, osztályvezető főnővér

Jótékonysági bolt Tapolcán
A Szemem Fénye Alapítvány – az ország-
ban harmadikként – Tapolcán nyitott
Charity Shopot a Régi Postaudvarban
november 24-én.

– Örömmel és térítésmentesen adott helyet
a város ennek a jótékonysági boltnak, – mond-
ta a megnyitón Császár László polgármester –
a városban már hagyománya van a karitatív
tevékenységnek, és bízom benne, hogy meg-
találják számításukat, és az üzlethálózaton ke-
resztül sok szép és értékes adományhoz jutnak
majd a rászoruló családok és gyermekeik.

– Rendkívül fontos és óriási segítség, amit a
várostól kaptunk – hangsúlyozta Iványi Zoltán,
az Alapítvány marketing és kommunikációs

igazgatója –, hiszen az üzleteinkben megter-
melt profitot a gyermekhospice tevékenységre
fordítjuk. Ez az összeg havonta több millió
forint. Óriási szükség is van rá, hiszen a már
működő Dóri és Tábitha Gyermekhospice Há-
zainkban az életet megrövidítő, gyógyíthatat-
lan, daganatos betegségben szenvedő gyere-
kek és fiatalok, valamint a családtagjaik kap-
nak állandó gondoskodást. A jótékonysági bolt-
jainkba nemcsak a jó minőségű gyermekru-
hákat, játékokat hozhatják be adományként a
segíteni szándékozók, de örömmel fogadunk
olyan önkénteseket is, akik akár a ruhák vasa-
lását, az árusítást vagy az üzlethelyiség takarí-
tását is vállalnák egy-két órára.              NHE

Az új bort dr. Renner Sándor plébá-
nos áldotta és szentelte meg

Fotó: Eseménytér.hu

Szükségünk van egy erős, igazságos és gon-
doskodó államra! Ezzel a gondolattal tar-
tott lakossági fórumot az ELSŐ Baráti
Társaság Tapolcán november 19-én. A po-
litikai pártként bejegyzésre váró szervezet
neve egy mozaikszó: az Egyszerűség, Lehe-
tőség, Sikeresség, Őszinteség szavakból. 

Dr. Perczel Róbert ny. r. alezredes, a szer-
vezet elnöke úgy fogalmazott, hogy  elsősor-
ban a közel 4 millió csalódott és teljesen elbi-
zonytalanodott embert szeretnénk megszólí-
tani, az ő érdekeikben szeretnénk fellépni. Ha
egy új politikai formációt hív életre a kö-
zösségi igény, akkor nyilvánvaló, hogy a Par-

lamentben ülő képviselőink valamennyijének
akaratával szemben megy, azzal elégedetlen.
Programunkban ígéretek nincsenek, rövid és
középtávú cselekvési programok vannak a kul-
túrával, az egészségüggyel, a nemzeti öntudat-
tal, a jövőképpel kapcsolatban, markánsan elő-
térbe helyezve a nemzeti magyar érdekeket.

A társaság elnöke kifejtette nézeteit a gaz-
daság talpra állításáról, az Európa Unióval és
más nemzetközi szervezetekkel való kapcso-
latunkról, egészségügyi, szociális és honvé-
delmi kérdésekről, illetve véleményezte a
kormány munkáját, majd a jelenlévők kérdé-
seire válaszolt. FZS

Egyszerűség, Lehetőség,
Sikeresség, Őszinteség

Szép sikerek a gasztronómia versenyen

Ismét szép sikert értek el a Széchenyi István
Szakképző Iskola tanulói!

A „Culinary Expo – Magyar Bajnokság”
gasztronómiai versenyt a Hungexpo által
szervezett „Ízek és Borok” szakkiállítás kere-
tén belül novemberben rendezték meg. 

A szakácstanulók feladata hideg előételek
készítése volt halból, szárnyasból, illetve ve-
getáriánus alapanyagból. 

A pincértanulóknak négyfogásos díszme-
nüsor ünnepi asztalát kellett teríteni, a sza-
badon választott téma: „Lombhullási viga-
dalom gálavacsorája a Vulkánok Völgyében.”

A neves szakemberekből álló zsűri Benkő
Anita és Csizma Gábor 2/12. V osztályos  sza-
kácstanulók munkáját ezüstfokozattal, Herczeg
Xénia és Baumgartner Nóra 3/13. V pincér-
tanulók díszterítését bronzfokozattal jutalmaz-
ta. Felkészítő oktatók Száva Zoltán, illetve
Kamondi Roland voltak.

A versenyzőknek Tapolca Város Önkor-
mányzata nevében Horváthné Németh Edit
alpolgármester asszony könyvjutalmat adott
át, és egyben megköszönte a felkészítő ok-
tatók munkáját is.

A jövő szakácsai és pincérei
Fotó: Iskola

A kicsik mosolyt és könnyet csaltak az ápoltak arcára
Fotó: Egyesület

„Segíts, hogy segíthessünk!” – ez az alapítvány mottója. Képünkön Császár
László és Iványi Zoltán a bolt megnyitóján

Fotó: N. Horváth

Dézsi János, a Diszel-városrész polgárőre áldozatos és önkéntes munkájáért a
Polgárőr Érdemkereszt ezüstfokozatában részesült.

Gratulálunk!



A Tapolcai Városszépítő Egyesület egyik fő
célja –, amelyet Alapszabály is rögzít –,
hogy a tapolcai épített és természeti ér-
tékek megismertetését kiadványaiban jut-
tassa el Tapolca érdeklődő polgáraihoz,
hangsúlyozottan a fiatal korosztályok kép-
viselőihez. 

E célnak megfelelően városunk kiemel-
kedő történelmi eseményeit és kiemelkedő
személyiségeinek életét és alkotó munkáját
bemutatva jelentetjük meg kiadványainkat a
Tapolcai Füzetek sorozatban. 2011 októberé-
ben a 43. kiadványunk jelent meg.

Hangodi László: „Istennek harmadik
tapolczai háza” – A tapolcai protestáns
templom története 1936-2011

Kiadványunk időszerűségét indokolta,
hogy a protestáns templom építésének 75.
éves évfordulójáról, hálaadó Isten-tisztelet
keretében emlékeztek meg a gyülekezetek. A
szolgálatot a református és evangélikus egy-
házak püspökei látták el. Az ünnep fényét
emelte a gyülekezetek espereseinek, lelké-
szeinek nagy száma. A város vezetését pol-
gármester úr képviselte. A díszközgyűlés után
vehették kézbe a vendégek és az érdeklődők
kiadványunkat.

Kiadványunk nemcsak az évforduló okán
volt időszerű, de egybeesett az 1956. október
23-i forradalom és szabadságharc, valamint a
reformáció október 31-ei évfordulójával is.
Kiadványunkat szívesen és érdeklődve fogad-
ták. Nemcsak az újszerű fedlap-fotó miatt,

hanem a kiválóan szerkesztett, tartalmilag is
alapos munkáért. Köszönet a szerzőnek és a
lektornak. Elismerés illeti a nyomda mun-
káját és türelmét.

Városszépítő Egyesületünk – mint Kiadó –
immáron a nyolcadik szakrális témájú kiad-
vánnyal szeretne hozzájárulni a város múltjá-
nak ismertté tételéhez. Jó szívvel ajánljuk a
kedves érdeklődők figyelmébe kiadványun-
kat. Az ünnepek közeledtével szeretettel kívá-
nunk minden kedves tapolcai lakosnak: 

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket!
Dr. Zsiray Ferenc 

TVSZE elnök
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„Semmi sem nehéz annak, aki szeret.”
Chiaravallei Szent Bernát gondolata töké-
letesen illik Takács Istvánné Klárika kari-
tatív tevékenységére. 2005 óta tagja a Ca-
ritas Hungarica tapolcai Szent Erzsébet
Katolikus Karitász csoportjának, 2007- től
pedig összefogja, vezeti a lelkes csapatot.
Bár olykor nehéz, de vallja, a szeretet ere-
jével leküzdhetőek az akadályok.

Hazánkban 1931. október 7-én alapította
meg a püspöki kar a Szent Erzsébet Karitász
Központot, majd a rendszerváltozás után vált
lehetővé az egyházi szervezetek és tevékeny-
ségek újraélesztése, aminek eredményeként
1991. június 14-én a Fővárosi Bíróság a Ma-
gyar Karitászt önálló egyházi személyként
jegyezte be. Így idén két kerek évfordulót is
ünnepel a szervezet.

- Ennyi bevezető után mit kell tudni a
tapolcai csoportról?

- A tapolcai Katolikus Plébánia önkéntes
karitász csoportja vagyunk. Segítőnk Csere
Sándor kanonok-plébános úr és a megyei ka-
ritász központ. Munkánkat igyekszünk ön-
állóan végezni. Tagjaink önkéntesekből áll-
nak, úgy is fogalmazhatok, hogy a szeretet-
szolgálat emberei vagyunk. Nemre és feleke-
zetre való tekintet nélkül segítünk a rászo-
rulókon, egyedülállókon, elesetteken, időse-
ken és nagycsaládosokon egyaránt. Azokon,
akik egyébként maguktól soha nem kérnének.

Élelmiszerosztás előtt felmérik a munkatár-
sak a területükön rászorultak számát. Néha
szinte a semmiből kell adnunk, de megoldjuk
(pl. bolti gyűjtés) Sokat köszönhetünk azok-
nak a személyeknek, akik felhívásunkra vagy
önszántukból tartós élelmiszerrel, ruhákkal
vagy éppen pénzadománnyal támogatják cso-
portunkat. Ezeket a csomagokat személyre szó-
lóan készítjük el. Hálás köszönet minden-
kinek a segítségért. A kézzel fogható segítség
mellett nagyon fontosnak tartjuk a lelki
segélyszolgálatot is. Sok esetben ezek a tar-
talmas beszélgetések minden egyébnél többet
érnek. Évek óta – hétfőnként – például az
egyik helyi Idősek Otthonába járunk látogat-
ni, ahol mindig nagy szeretettel várnak ben-
nünket.

- Hány alkalommal osztanak egy évben?
- Nem csak karácsonykor adakozunk, igaz,

ekkor adjuk a legtöbbet, de húsvétkor az
ünnepkörnek megfelelően gondolunk a rá-
szorulókra élelmiszercsomaggal. Emellett
2007-től a Katolikus Karitász is részt vesz a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal
történő együttműködés keretében az EU
Élelmiszersegély-programban. Ennek ered-
ményeképpen, akik megfelelnek a kritériu-
moknak, megkapják a csomagot nyár elején
és ősz végén. Nemcsak az említett négy alka-
lommal adományozunk, hanem amikor szük-
séges. Szervezünk Mikulás-ünnepséget temp-

lomunkban, majd a szépkorúaknak farsangi
rendezvényt.

Sajnos, saját szállítójárművel nem rendel-
kezünk, így a szolgáló szeretettel felvértezett
embertársainkat szólítjuk meg, akik ellen-
szolgáltatás nélkül viszik házhoz az árut.
Országos lapunk is találó nevet kapott-
ADÁSIDŐ, hozzá a jelmondat, amely szintén
beszédes: Segítsen, hogy segíthessünk! 

- Komoly, áldozatos és nehéz munka.
Hány fővel látják el, kikből áll a tapolcai
csoport?

- Jelenleg 14-15 aktív tagunk van, összes-
ségében húsz körüli a létszámunk. Döntő
többségében nyugdíjasok. Közülük vannak
olyanok, akikre nem mindig számíthatunk
betegség, vagy egyéb okokból kifolyólag, de
akkor is biztos „háttér-munkatársak” (pl.: sü-
temények készítése). Fogalmazhatok úgy, hogy
itt éljük második fiatalságunkat. Nagyon sok
önzetlen szeretetet, kedvességet, empátiát,
odafigyelést adunk a rászorulóknak, de hatvá-
nyozottan vissza is kapjuk. Tapolcán 1993-ban
alakult újra a Katolikus Karitász. Jómagam
2005 óta vagyok tagja, és két évvel később
lettem a csoport vezetője… de itt mindenki
tevékeny és szorgos.

- Van e tagfelvétel? Hol lehet leadni a tar-
tós élelmiszereket, pénzt, esetleg a fölösle-
gessé vált ruhákat? 

- Nagy örömmel vennénk a fiatalok jelent-

kezését. Szívesen látjuk a „friss” nyugdíja-
sokat is. A lényeg, hogy aki csatlakozik hoz-
zánk, azt az önzetlen szeretet vezérelje. Ün-
nepek előtt a tartós élelmiszert és pénz-
adományt templomunkban az erre a célra
kialakított helyre várjuk. Tisztított és jó ál-
lapotú ruhát és cipőt pedig a Martinovics utca
6. szám alatti épületünkbe csütörtökönként
15-16 óra között fogadjuk és ugyanabban az
időben osztjuk.

- Egy karitatív csoport vezetője, édesanya
és nagymama. Mit jelent Önnek a szeretet
ünnepe?

- A szeretet ünnepét a segítő szeretet emeli
a méltó helyére. A mi, illetve az én lelkem is
akkor boldog, amikor feladatunkat elvégez-
tük, az ajándékozottak szemében látom tük-
röződni az örömet vagy egyszerűen átölelnek
bennünket. Számunkra, számomra a szeretet-
nek nincsenek korlátai. Idehaza a családnak is
bőven jut a szeretetből, anyai és nagyszülői
törődésből… mert tudom és érzem, minél
többet osztok szét belőle, annál több lesz.
Vallom, hogy jobb adni, mint kapni. Kívánok
az Új Tapolcai Újság minden kedves olva-
sójának áldott, békés és szeretetteljes ünnepe-
ket Szent Pál Szeretethimnuszának néhány
sorával: „Szétoszthatom mindenemet a nélkü-
lözők közt, / odaadhatom a testemet is égő
áldozatul, / ha szeretet  nincs bennem, / mit
sem használ nekem.”                 Dancs István

„Számunkra, számomra a szeretet a legértékesebb mindennapi ajándék”

A Tanúhegyek Egyesülete minden évben
játékokkal lep meg egy óvodát 30.000
forint értékben.  A hagyományokhoz hűen
Mikuláskor adják át az ajándékokat. Idén
az Alkotmány utcai Szivárvány Óvoda ke-
rült sorra.

Az intézményegységben 3 vegyes korosz-
tályos csoport működik: a Napraforgó, a Nap-
sugár és a Hétszínvirág. A gyerekek versekkel,
Mikulást váró énekekkel fogadták a vendége-
ket. A kíváncsi csöppségeket Varga Károlyné
Edit néni köszöntötte a Tanúhegyek Egyesü-
lete nevében. Minden csoport kapott egy-egy
labdát, készségfejlesztő játékokat, babakony-
ha felszerelést és matchbox készletet.

Tisztelegve Tapolca város bányászai előtt

már ötödik éve rendezik meg a Borbála-napi
megemlékezést az egyesület tagjai. 

Először Marton László Szent Borbála-
szobránál koszorúztak, majd fáklyákkal a
Semmelweis utcai irodaházba vonultak, ahol
Csere Sándor kanonok megáldotta a bányá-
szokat és az egyesület tagjait. Adventre han-
golódva a Tapolcai Általános Iskola Bárdos
Lajos Intézményegységének 5. osztályosai ad-
tak műsort, majd az adventi ünnepkörről be-
szélgettek a kanonok úrral. 

A Tanúhegyek Egyesülete nemcsak a gye-
rekeket ajándékozza meg Karácsonyhoz kö-
zeledve, hanem a tagok meleg ételt osztottak
a szociálisan rászorulóknak december 18-án a
Fő téren a városi programok keretében.   FZS

Csillogó szemek,
hálás tekintetek

A Batsányi János Gimnázium és Kollé-
gium ez úton is megköszöni a gimnázium
alapításának 60. évfordulója alkalmából
szervezett rendezvényekhez nyújtott támo-
gatást az alábbi személyeknek és szerveze-
teknek:

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke, Császár László, Tapolca
város polgármestere, Parapatics Tamás önkor-
mányzati főtanácsadó, Ács és Koncz Kft.,
Fülöp László – Fülöp és Társa Kft., Hatvani
István – STIMMEL ÜZLETHÁZ, Horváth

Magdolna, Horváth Zoltán – UNIZOLA Kft.,
Járdányi Pál Zeneiskola – Péni Béla igazgató,
Kékkúti Ásványvíz Zrt., Kovács Melinda –
Tapolca Városi Televízió, Kölcsey Norbert –
Kölcsey Nyomda Kft., Mezőssy Zoltán –
MZ/X Kft., N. Horváth Erzsébet, Reindl
Erzsébet, Szalai László SzM elnök, Tamási
Áron Művelődési Központ – Bognár Ferenc
igazgató, Tapolcai Városszépítő Egyesület –
dr. Zsiray Ferenc, Tarjányi Sándor – Kinizsi
Táncegyüttes, Tóth Árpád, Varga Pincészet
Badacsonyörs – Varga Péter.

Kedves hangulatú, változatos programú
családi délutánt szervezett a Tamási Áron
Művelődési Központ november 22-én.

A kisebb gyerekek a játszóházban próbál-
hatták ki magukat, az idősebbek logikai tár-
sasjátékban, képességfejlesztőben mérhették

le tudásukat.
Természetesen a zenének is fontos szerep

jutott ezen a délután. A zenés-mozgásos gya-
korlatok, a hangszerekkel kísért közös ének-
lések is nagy sikert arattak.                     

NHE

Köszönet a támogatásért

„Istennek harmadik tapolczai háza”

Varázslatos délután

Fotó: Eseménytér.hu

Önfeledten, játékosan



1895 decemberében – akkor, amikor Pá-
rizsban a világ első mozielőadását tartot-
ták – Tapolca 5800 lakosú, polgárosodó
község volt. Nyolc évvel a párizsi bemutató
után, 1903 áprilisában az Uránia Magyar
Tudományos Színház megtartotta első elő-
adását „Tapolczán, az Eibenschütz-szálló
nagytermében”.

A mű három felvonásból állt, 188 színesen
vetített és 6 mozgóképpel. A darab után a
Martinique szerencsétlenségét mutatták be moz-
góképekben. A város polgárai a Tapolczai
Lapokból értesülhettek a bemutatóról. 1910
körül vándorkinematográfusok ponyvasátor-
ban mutatták be filmjeiket. A legegyszerűbb
gépekkel dolgoztak, berendezéseiket kocsin

szállították. Kézi hajtású vetítőgépeikkel, egy-
egy alkalommal 6-10 felvonásból álló egy
órás műsort adtak. Addig maradtak egy hely-
színen a mutatványosok, amíg voltak érdek-
lődők. Az első ilyen vándormozis a Városhá-
za előtti téren verte fel sátrát. 1913 júniusában
özv. Kovács Györgyné kerthelyiségében meg-
nyílt az első kertmozi, majd október első he-
tében a Pannónia Szálloda nagytermében is
napi 3 alkalommal voltak vetítések. A „mozi
alapító” Rokob Kálmán révén virágzásnak in-
dult a mozi 1916-ban. Egy új műfaj, a mozi-
szkeccs bemutatása óriási siker volt. Ugyan-
azok az alakok énekelnek, táncolnak a szín-
padon, akiket egy perccel előbb még a mozi-
vásznon láttunk mozogni. A Tanácsköztársa-
ság 1919. április 12-i rendelete alapján a mozit
államosítják. December 27-én Tapolca lelkes
közönsége előtt vetítették Horthy fővezér bu-
dapesti bevonulását az Apolló Mozgóban. A
hírt a megváltozott társadalmi viszonyokat tük-
röző Tapolczai Újság közölte. 1925 nyarán az
Apolló Mozgószínház építési munkálatai so-
rán az ülőhelyek száma 40 fővel  nőtt, az elő-
adások kezdetéig és a szünetekre egy váró fo-
lyosót alakítottak ki a nézőközönségnek. 1937
május 1-től Böcskey Irén a Községtanács alkal-
mazottja, munkakörébe tartozott a mozi pénz-
tárosi, adminisztratív teendőinek ellátása. Visz-
szaemlékezése szerint a Budapestről jött ügy-

nök jobbnál jobb filmek kínálatával érkezett,
a közönség elégedett volt a műsorral. A sike-
rekben nagy szerepe volt dr. Fehér Károly fő-
jegyzőnek, aki nagyon művelt, tájékozott em-
ber lévén jó érzékkel választotta ki a legérté-
kesebb filmeket. 1940-ben az elmúlt évek

bevételei alapján jogos igényként merült fel a
mozi átépítésének gondolata. HUNGÁRIA-
MOZGÓ-ként nyitott újra 1941. szeptember
6-án. Kifestették a termet, a gépházat átépí-
tették, az ülőhelyeket átrendezték és kényel-
messé tették. A műsorprogram a legjobb fil-
mekből állt, és igyekeztek a budapesti bemu-
tatókkal egy időben vetíteni az újdonságokat.
Az ötvenes években a mozi célja már nem a
közönség szórakoztatása, a profitforrás volt,
hanem az új ideológia közvetítése. „Mozit
minden falunak!” Az idézet mutatja, a kom-
munista nevelésben a filmet az emberfor-
málás egyik legeredményesebb eszközének tar-
tották. 1951-ben Kenyeres Tamásné került a
mozihoz pénztárosként, majd üzemvezetőként.
Munkássága alatt a kihasználtság 70-80%-os
volt, egy-egy film látogatottsága elérte a 3000
főt. 1956. október 23-án a kijárási tilalom miatt
egy hétre bezárt a mozi, majd Papp Tibor lett
az új mozivezető. A 60-as években a televí-
zió megjelenésével és tömeges elterjedésével
megváltoztak a kulturális szokások. Az eddi-
gi telt házas előadások  helyett csak „félház-
zal” mentek a vetítések. A csökkenő nézőszá-
mot a mozik technikai fejlesztésével próbál-
ták megállítani (70mm-es vetítési technika és
egyéb Cinema Scope eljárások). 1968-ra felé-
re csökkent az éves nézőszám az évtized kezde-
téhez képest. Folyt. köv.    Bakonyi Veronika
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A tapolcai mozi története I. rész

Ismét egy szépkorút köszöntött a város ve-
zetősége. Pekli Imre bácsit 90. születésnap-
ja alkalmából Horváthné Németh Edit al-
polgármester és Horváthné Szalay Gyöngyi
önkormányzati képviselő látogatta meg.

Imre bácsi végig a kereskedelemben dol-
gozott, 28 évig vezette azt az üzletet, amit
mindenki csak Pekli Boltnak ismert. Hiány-
zik neki a munka, hiszen 1983-ban ment nyug-
díjba, de a mai napig bevásárol, összesöpri a

leveleket, és szívesen játszik a dédunokákkal.
A fiatalságára emlékszik vissza legszíveseb-
ben. Feleségével jövő tavasszal lesznek 55
éves házasok. Imre bácsinak 1 lánya, 1 fiú
unokája és 2 dédunokája van. 

Pekli Imre e kerek évforduló alkalmából
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt em-
léklapot, virágcsokrot és Tapolca Város Bo-
rát kapta ajándékul. Jó egészséget kívánunk! 

FZS

Csendesen, méltósággal
viselni az időt...

A volt Eibenschütz Szálloda
Fotó: Archív

A mozialapító Rokob Kálmán és
családja

Fotó: Archív

Fotó: Füstös

Pekli Imre bácsit családja körében köszöntötték

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. tör-
vény (Egyes adótörvények és azzal össze-
függő egyéb törvények módosításáról) kere-
tében módosította a gazdasági kamarákról
szóló 1999. évi CXXI. törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-től va-
lamennyi gazdálkodó szervezetnek – ame-
lyek főtevékenységként gazdasági tevékeny-
séget folytatnak – 2012. március 31-ig nyil-
vántartásba kell vetetni magát a kereske-
delmi és iparkamaránál.

Kivételt képeznek azok a vállalkozások,
amelyek főtevékenységként mezőgazdasági
tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül
kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet
folytatnak. Ennek értelmében pl. tekintettel
arra, hogy nem gazdálkodási tevékenységet
folytatnak, nem kell regisztrálni az oktatási,
egészségügyi s művészeti tevékenységet foly-
tató vállalkozásoknak.

A regisztrációt elektronikus módon és pa-
pír alapú adatlap kitöltésével lehet megolda-
ni. Várhatóan január közepétől a kamarának
rendelkezésre áll egy olyan elektronikus fe-
lület, amelyen valamennyi vállalkozás hely-
ben, interneten kitöltheti a regisztrációs adat-
lapot, s a megadott bankszámlaszámra átutal-
hatja az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást.
Akinek nem áll rendelkezésre internetes kap-
csolat, az helyben, a kamaránál is elvégezheti
a regisztrációt.

Az egyszerűség, a gyorsaság és az olcsóbb
megoldás érdekében természetesen azt java-
soljuk a vállalkozásoknak, hogy az elektroni-
kus regisztrációt vegyék igénybe. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy tömeges megje-
lenés esetén jelentős időráfordítással tudjuk
csak a regisztrációt megoldani.

A nyilvántartásba vételi kötelezettség egy-
szeri alkalom 2012. március 31-ig, de a vál-
lalkozás életében bekövetkezett változásokat
(név, székhely, telephely, főtevékenység) a
változástól számított 5 napon belül ugyan-
csak be kell jelenteni a kereskedelmi és ipar-
kamaránál. A változás bejelentésének díjfize-
tési kötelezettsége nincs.

Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást
minden évben március 31-ig meg kell fizetni.
Ugyancsak az egyszerűbb, gyorsabb megol-
dás érdekében javasoljuk, hogy az adatlapon
megadott kamarai bankszámlaszámra, átuta-
lással teljesítsék a díjfizetési kötelezettséget.

Az adatlapon lesznek a törvény által kötele-
zően meghatározott adatszolgáltatási kötele-
zettségek – székhely, telephely, fióktelepek,
főtevékenység, ténylegesen végzett egyéb te-
vékenységek – s lesznek olyan adatok, ame-
lyeket önkéntesen teljesíthet a vállalkozó.

Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti ha-
táridőre a regisztrációs kötelezettséget, a ka-
mara felszólítja, a fizetési kötelezettséget
behajtásra átadja a NAV Veszprém Megyei
Adóigazgatóságának, amelyet a hatóság azt
adók módjára behajtja.

A törvény értelmében minden regisztrált
vállalkozás – függetlenül attól, hogy nem
kamarai tag – az alábbi szolgáltatások igény-
bevételére jogosultak: tanácsadás gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdések-
ben; üzleti partnerkeresés; pályázatfigyelés.

A kamara által így kialakított adatbázis
nyilvános, tehát az abban szereplő adatok
mindenki számára elérhetőek lesznek.

Természetesen a törvény által előírt regiszt-
rációs kötelezettség konkrét célokat szolgál.

• Az adatbázisból egyértelműen nyomon
követhető, hogy melyek azok a vállalkozá-
sok, amelyek jogszerűen végzik tevékenysé-
güket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély
nélkül, adó- és járulékfizetés megkerülésével
tevékenykednek.

Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul
a gazdaság és kiszoríthatók a piacról az en-
gedély nélkül tevékenykedők köre.

• Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a
kamara és más gazdaságfejlesztésben szere-
pet vállaló szervezetek nagyobb és konkré-
tabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozá-
sok piacra jutásához. Pl. sok megkeresés ér-
kezik belföldről és külföldről, hogy valami-
lyen konkrét tevékenységet végző vállalkozá-
sokat keresnek gyártásra vagy szolgáltatás
nyújtására, s így a rendelkezésre álló adat-
bázisból konkrétan meg tudjuk adni a keresett
tevékenységet végző vállalkozásokat.

Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a rendel-
kezés hosszabb távon hasznos lehet a vállal-
kozások számára, s elősegíti eredményesebb
működésüket.

Amennyiben a regisztrációval kapcsolato-
san kérdésük van, az alábbi elérhetőségeken
informálódhatnak: Telefonszám: 88/429-008,
88/406-972; Faxszám: 88/412-150; E-mail:
vkik@veszpremikamara.hu

Tájékoztatás a kötelező kamarai regisztrációról

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének területi vezetőjétől,
Heiligermann Gábortól megtudtuk, hogy nemcsak a véradásban jeleskednek a tapol-
caiak, de megtalálják a segítségnyújtás más módjait is.

– December 2-án és 3-án tartós élelmiszert gyűjtöttünk a TESCO-áruházzal közösen
délelőtt 10 órától este 6 óráig. 19 önkéntes segített az akcióban, amely-
nek nagyon szép eredménye lett. 800 kg adomány gyűlt össze: cukor,
liszt, szaloncukor, rizs, száraztészta. Ezeket Tapolcán és a környező
településeken fogják kiosztani a helyi vöröskeresztes alapszerve-
zetek a rászorulóknak. Számításaink szerint 4-5 csomag fog jutni
egy-egy településre. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani min-
dazoknak, akik az akciónk sikeréhez jószándékkal, segítőkészség-
gel járultak hozzá – mondta Heiligermann Gábor. NHE

A segítségnyújtás módjai



EGÉSZSÉG - ÉLETMÓD - SZABADIDŐ

12  2011. december Új Tapolcai Újság

Élet az oxigénsátorban
Testünk védekező mechanizmusa lenyűgö-

ző. Bőrünk vastag vízlepergető réteg, amely
védelmet nyújt a káros külső anyagok ellen.
Ha mégis átjut rajta valamilyen kórokozó, a
szervezet könnyen beazonosítja, és válaszol
rá. Az antitestek még arra is „emlékeznek”,
hogyan kell a későbbi támadásokra reagál-
niuk. Szervezetünk öngyógyító mechanizmu-
sa csodálatra méltó. A megújítás és helyreál-
lítás „programja” egy pillanatra sem szünetel.
Csak akkor kerülünk bajba, ha a „progra-
mok” nem megfelelően működnek. Szeren-
csére ez ritkán fordul elő. Még az allergiás
betegségek sem túl súlyosak, és orvosi ke-

zeléssel eredményesen gyógyíthatók.
Nagyon kevesen szenvednek súlyos allergiá-

ban vagy immunrendszer-betegségben. Ná-
luk azonban előfordulhat, hogy a legjobb gyógy-
kezelés sem javítja állapotukat. Az ilyen bete-
geket el kell különíteni a külvilágtól: speciális
szobába, úgynevezett oxigénsátorba kerülnek.
Táplálékukat speciális eljárással készítik és ste-
rilizálják. Nem érintkezhetnek közvetlenül sen-
kivel sem, nehogy baktérium kerüljön a bőrük-
re. A sátorba bejutó levegőt megszűrik minden
allergéntől, baktériumtól, vírustól. Ezek az em-
berek a legmagányosabb életet élik, de ilyen
különleges óvintézkedések nélkül meghalná-
nak a legkisebb fertőzéstől is.  Folyt. köv. HL

Korunk betegsége, az allergia 5. rész

– Nem a készülék gyógyít, hanem a szer-
vezetben olyan folyamatokat indít el, ame-
lyektől beindul annak gyógyító mechaniz-
musa – mondta Szloboda Balázs, a készü-
lék kifejlesztője november 25-én a Járdányi
Pál Zeneiskolában tartott előadásán.

Mindannyiunk számára megdöbbentő le-
het az Immunotic-készülék kikísérletezésének
oka. Egy szerető férj villamosmérnökként fe-
lesége problémájára keresett megoldást.
Ennek köszönhetően néhány év után meg-
született az immunrendszer működését har-
monizáló gép, amely Sz. Botos Mónika teljes
gyógyulását eredményezte, és a család vállal-
kozásában ma is itt, Magyarországon gyárt-
ják. 

A készülék 4 különböző programból áll.
Az egyik lehetőség az immunrendszer hely-
reállítása vagy egy másik az energiaközpon-
tok, úgynevezett csakrák harmonizálása. Az
Immunotic két csuklópánton keresztül érint-
kezik az emberi szervezettel, és digitális ki-

jelzőn mutatja a kezelés alatt fontos informá-
ciókat. Az immunrendszer állapotától függ,
hogy kinek hány kezelésre van szüksége.

Az előadás keretében Sz. Botos Mónika el-
mondta, hogy nemcsak ő, de nagyon sokan
meggyógyultak daganatos betegségükből, meg-
szabadultak autoimmun és allergiás tüneteik-
től, és több más, olyan gyógyulásról számolt
be, amikor az orvostudomány már lemondott
a betegről. A Szegedi Orvostudományi Egye-
temen közel egy éve tesztelik az Immunoticot
olyan betegeknél, akiknek a felépülésére or-
vosi módszerekkel már nincs remény. Az ed-
digi adatok szerint 30 főből 27 teljesen egész-
séges. Több kórházban és háziorvosi rendelő-
ben használják ma már az Immunoticot.

A Szloboda-házaspár az elmúlt időszakban
további 3 készüléket is kifejlesztett a súly-
problémákra, az allergiára és autoimmun be-
tegségekre, illetve a negyedik készülék az
idegpályák regenerálódását és normál műkö-
dését  segíti elő.  FZS

Horváth József költő, író több művével is
bizonyította létjogosultságát a helyi irodal-
márok palettáján. Ezúttal ismét egy gyer-
mekeknek szóló kötettel mutatkozott be-
december 8-án a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum Gyermekrészlegén.

A Batsányi-emlékdíjas „Jóska bácsi” in-
teraktív módon tette érdekfeszítővé könyv-
bemutatóját. Elmesélte a jelenlévő gyerme-
keknek egy-egy versikéje történetét, majd ön-
kéntes jelentkezők fel is olvasták. Feladatokat
is kaptak a tanulók Vasáros Ferencné Márti
nénitől a kötettel kapcsolatban, az ügyeseb-
bek csoki Mikulás-ajándékban részesültek.

A szerzőnek sikerült – olykor humoros for-
mába csomagolva – emberközelbe hozni, mi-
lyen is a meggyfa tetejéről a világ, főleg falun.

Üzenete is volt érdeklődő hallgatósága felé:
kevesebbet legyenek a számítógép előtt, több
időt fordítsanak az olvasásra, mert megtérülő
„befektetés”, valamint: a magyar a világ leg-
csodálatosabb nyelve.

Utalt a régi idők családi idilljére, amikor a
szülők és nagyszülők még kedves története-
ket meséltek a gyermekeknek – mára ez már
csak utópia… sajnos.

A Fülöp-hegyi képek, Fülöp-hegyi séták, Úr-
asszony-Kongó, Hajnali rózsák, Morzsák, Egy
rendőrtiszt visszaemlékezései, Bazaltorgonák

bíborfényben könyvek szerzője 1999-ben írt
Csipkerózsa címmel unokájának egy kötetet,
amelynek megjelenését Mikulásra időzítette.
12 évvel később, ismét egy gyermekeknek szó-
ló, színezhető rajzokkal tarkított könyvvel lepte
meg fiatal olvasóit – Mikulásra, melynek cí-
me: A meggyfa tetejéről más ám a világ.    DI

Ismét egy magyar találmány 
az egészség szolgálatában

Könyvbemutató a „meggyfa tetejéről”

Tapolca-Sümeg kistérség általános iskola
4. osztályos tanulói részvételével november
16-án fogászati vetélkedő zajlott Tapolcán
a Tamási Áron Művelődési Központban.

13 csapat vett részt a vetélkedésben, dr.
Csóka Cecília fogorvos, Bisi Olga és Bogdán
Viktória védőnő alkotta a szakmai zsűrit. A
gyerekek körében népszerű vetélkedőt 8. alka-
lommal rendezték meg.

I. helyezett a Lesence-Völgye Ált. Iskola,
II.-III. helyezett a Kazinczy Tagintézmény
csapata lett.

– Az AIDS Világnap alkalmából 8. alka-

lommal rendeztek HIV vetélkedőt Tapolcán
december 1-jén a 9. osztályosok részvételével.

A rendezvényen Molnár András r.sz., Bisi
Olga és Piszker Judit védőnő zsűrizte a csa-
patokat.

I. helyezett a Szász Márton-iskola csapata,
II. a Batsányi Gimnázium csapata, III. a
Széchenyi-iskola csapata lett.

A csapatok által készített plakátokat a Mo-
ziban állították ki. Ezek december 10-ig meg-
tekinthetők.

A vetélkedőket a Tapolcai Kistérségi Nép-
egészségügyi Intézet szervezte.

Kilencedik alkalommal álltak – közösen –
színpadra a Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanu-
lói és a Fővárosi Önkormányzat Foglal-
koztató Intézetének darvastói lakói. Az ad-
venti várakozás jegyében rendezett ünnep-
ségnek – december 12-én – a zsúfolásig
megtelt Tamási Áron Művelődési Központ
nagyterme adott otthont.

A bevezető gondolatokat és a lélekemelő da-
lokat követően városunk polgármestere, a ren-
dezvény fővédnöke – Császár László – köszön-
tötte a Falak nélkül című műsor résztvevőit és
a közönség soraiban helyet foglalókat. Kiemel-
te, hogy az adventi várakozás jegyében rende-
zett ünnepi program elérte a célját. – Az elmúlt
közel egy évtizedben sokat tettünk azért, hogy
együtt tudjon ünnepelni a darvastói intézet és a
helyi Kazinczy Ferenc Tagintézmény – mondta.

Utalt rá, hogy hazánkban több mint 600
ezer fogyatékos szeretne egyenlő jogokkal,
lehetőségekkel élni velünk… dolgozni, párt
keresni, családot alapítani.

– Örömünkre szolgál, hogy ez a lélek-
emelő rendezvény szép hagyománnyá nőtte

ki magát – adott hangot örömének telepü-
lésünk első embere, majd szólt arról az oda-
adásról és szeretetről, amely végleg lebontot-
ta a falakat.

Vaski Ferenc, a darvastói intézet vezetője

egy kedves élményét osztotta meg a jelen-
lévőkkel, melynek fókuszában a mosoly állt. 

– Ahol élünk – Darvastón – közel három-
száz ember várja naponta a mosolyt, mert
szeretnék érezni, azért mosolygunk rájuk,

mert ismerjük őket. Ezen a rendezvényen is
sok mosolyt láttam, amelyből én is kaptam, s
tudom, ez egy üzenet: ismerlek téged!

Egy tanmese következett Bajner Imre elő-
adásában. A Tapolcai Általános Iskola igaz-
gatója egy öreg bölcs örökérvényű üzenetét
sugallta a közönségnek karácsonyi útravaló-
ként: – Akinek a szíve gyanúval van tele, az
mindenhol csalókkal fog találkozni. Akinek a
szívét jóindulat tölti el, az a világon minden-
hol barátságos emberekre talál.

Az integráció és a közelgő karácsony je-
gyében megtartott rendezvény egyszerre volt
szórakoztató, lélekemelő, néha pedig köny-
nyektől sem mentes. A prózai és zenés ösz-
szeállításban nagyszerűen egészítette ki egy-
mást ép és fogyatékkal élő.

A kilenc éve tartó ünnepi rendezvény el-
indításában és a tradíció folytatásában fontos
szerepet vállalt Boczkó Gyula, a Városért
Egyesület elnöke, aki a műsor végén apró
ajándékkal köszönte meg Császár Lászlónak,
Bajner Imrének és Vaski Ferencnek az áldo-
zatos munkát és segítséget, majd áldott, sze-
retetteljes karácsonyi ünnepeket kívánt.      DI

Vetélkedők az egészségért

A szeretet és odaadás lebontotta a falakat

Egzotikus állatok bemutató- és simogató
helyszíne december 8-tól-2012. január 8-ig
a helyi Piac és Vásárcsarnok bejáratánál
található helyiség. Pócsi Béla egy nagy-
szerű kezdeményezéssel rukkolt elő, ismét
közelebb hozva – főleg a gyermekek szá-
mára – a madárvilágot, ébren tartva az
emberekben a természet szeretetét.

Ahogy a hatszoros világbajnok díszmadárte-
nyésztő lapunknak elmondta, a látogatók három-
féle turákóval, egy kék-sárga arapapagájjal és
sárgabóbitás kakaduval is megismerkedhetnek
a „mini állatkertben”. Az állatsimogatóban csin-

csillák, tengerimalacok és nyuszik várják az
aprónépet. Középen egy szinte életnagyságú
plüss-tigris invitálja beljebb a látogatókat.

Több napon át dolgozott a lelkes csapat
(Béla, Zsuzsi, Leo és Zoli), hogy karácsonyi
hangulat fogadja az érkezőket.

– Ezúttal is az alkotás öröme, a természet
és a gyermekek iránti szeretet motivált, erre
az adventi időszak a legalkalmasabb. Sze-
rencsére igény is van rá, szeretettel várunk
minden állatbarátot, minden nap 10-13, il-
letve 14-18 óra között – tájékoztatott az elis-
mert madarász.  Dancs István

Karácsonyi ajándék Pócsi Bélától Horváth József, kezében legújabb
kötetével

Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Nemcsak nézhetik, de simogathatják is a gyermekek az állatokat

Fotó: Dancs

Épek és fogyatékkal élők az adventi ünnepségen



2011. december    13Új Tapolcai Újság

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Mi óvhatja meg felnövekvő gyermekeinket
a világban rájuk leselkedő ezernyi veszély-
től? Azok a szülők, akik ezt a kérdést már
sokszor feltették maguknak, a Tapolcáról
indult dr. Molnárné Barna Katalinnal ké-
szített interjúban megtalálhatják a legfon-
tosabb és örökérvényű választ.

– Kérem, hogy néhány mondatban beszél-
jen a családjáról, a tapolcai évekről, a test-
véreiről.

– Nagy, szerető családban nőttem fel, na-
gyon szép gyerekkorom volt. 3 bátyám van és
erre mindig nagyon büszke voltam. Jó testvé-
rek, összetartóak vagyunk, és most is ugyan-
úgy számíthatok testvéreim támogatására, mint
gyerekkoromban. Természetesen ezt szüleink-
nek köszönhetjük. Mi nagyon sokat voltunk
együtt, együtt játszottunk, rengeteget kirán-
dultunk, közösen nevelgettük a család ked-
venceit, megosztottuk a házimunkát. Észre se
vettük, hogy közben mennyi mindent meg-
tanultunk ahhoz, hogy az életben helytáll-
junk. Szüleink szeretete, gyengéd terelgetése
és a szülői ház biztonsága nagy mértékben
megalapozta azt, hogy most mindegyikünk-
nek szép családja és komoly állása van, mind
a négyen több diplomával is rendelkezünk, és
bátyáim ismert cégeknél töltenek be vezető
állást. Nagyon büszke vagyok erre.

– Hol végezte az iskolai tanulmányait?
– A Batsányi János Általános Iskolába jár-

tam. Nagyon szerettem énekelni, szavalni, de
legjobban olvasni szerettem. Akkor még úgy
gondoltam, hogy humán jellegű pályára lé-
pek. Az irodalom, a történelem mindennél job-
ban érdekelt, szerettem versenyekre járni. Eb-
ben az időszakban Őryné Szilvási Anna és
Kazinczy Gabriella tanárnők segítettek; na-
gyon szerettem őket. A gimnáziumban is
megmaradt ez az érdeklődési kör, de tuda-
tosan mindenre odafigyeltem, jól akartam tel-
jesíteni, hogy minél több esélyem legyen to-
vábbtanulni. Nem is szégyelltem, hogy sze-
retek tanulni, és persze a jó példa előttem állt,
legidősebb bátyám, Péter már egyetemista volt,
az ikrek, Dániel és Zsolt pedig akkor voltak
végzősők a gimnáziumban, amikor én első
osztályos lettem. Ők is tovább akartak tanul-
ni. Nem is volt kérdéses, hogy ezt az utat vá-
lasszam. Ha most visszagondolok arra, hogy
a sok jó tanár közül kiktől kaptam meg azt a
tudást, készséget, amit a mai napig kamatoz-

tatok, két nagyon kedves oktatóm jut eszembe:
Horváth Józsefné Gitta néni és Szabadvári
Miklósné Ilka néni. Igazán akkor jöttem rá,
hogy mennyit is tanultam tőlük, amikor az
egyetem alatt is abból a tudásból éltem, amit
az Ő óráikon megszereztem. Gitta néni mű-
elemzései felébresztet-
ték bennem a kreativi-
tás készségét, ami egy
tananyag írásakor feltét-
lenül szükséges. Most
statisztika tanárként pe-
dig áldom Ilka néni mun-
káját, hiszen nem lehe-
tett volna jobban meg-
alapozni azt a tudást, amit
ennek a tárgynak az ok-
tatása igényel. 

– Mi motiválta a pá-
lyaválasztásban, hol vég-
zett?

– Valójában az ember
18 éves fejjel nem iga-
zán tudja eldönteni, ho-
gyan akar majd felnőtt-
ként tevékenykedni. Ér-
dekelt a tanári pálya, vonzott az egészségügy
is, de tudtam, hogy ez utóbbi nem való ne-
kem, nem tudtam volna elviselni azt, hogy
valakin nem lehet segíteni. Dániel bátyám Mo-
sonmagyaróvárra járt, agrármérnök szakra.
Amikor hazajött, sokszor belenéztem a jegyze-
teibe és érdekesnek találtam a tananyagokat.
Így szépen kialakult, hogy hasonló szakmát
választok, csak gazdasági aspektussal. Keszt-
helyen végeztem a Georgikonon 2001-ben,
de szereztem még egy minőségügyi szakmér-
nöki és mérlegképes könyvelői képesítést is. 

– Miért döntött úgy, hogy tanít és nem a
gyakorlatban hasznosítja az egyetemi évek
alatt megszerzett tudását?

– Igazából nem én döntöttem így, hanem a
sors kínálta fel azt a lehetőséget, hogy a ka-
posvári egyetemen előbb óraadóként, majd
teljes foglalkoztatásban oktassak. A tanári
pálya tehát megvalósult, kezdettől fogva sta-
tisztikát oktatok, és a Kaposváron eltöltött,
közel egy évtized meghatározó az életemben.
Ott mentem férjhez, ott született meg a kis-
fiam, ott kötöttem életre szóló barátságokat.
Az egyetemen az adjunktusi beosztásig jutot-
tam el.

– Mikor szerzett doktori fokozatot és mi
volt a kutatási területe?

– 2007-ben summa cum laude doktoráltam
területfejlesztési témakörben, módszertant dol-
goztam ki az eltérő fejlettségű területi egysé-
gek versenyképességének mérésére.

– Miként került a
veszprémi egyetemre?
Mit kell tudni a szűkebb
munkahelyéről, a Kvan-
titatív Módszerek Tan-
székéről?

– A váltás megint a
sors ajándéka. A felső-
oktatásban most nagy a
„mozgolódás”, ki tudja,
mit hoz az új törvény. A
Pannon Egyetem Gazda-
ságtudományi Karára ke-
rültünk férjemmel együtt.
Ő az Alkalmazott Gaz-
daságtan Tanszék meg-
bízott tanszékvezetője.
Tanszékünk viszonylag
új szervezeti egység a
Karon, mindenki most

ismerkedik a másikkal, keressük a közös pon-
tokat, de már most látszik, hogy erős és
összetartó munkacsapat van kialakulóban. Jó
érzés, hogy a Karon többen vagyunk tapol-
caiak. Közvetlen kolléganőm Danics Renáta
szintén tapolcai, a Batsányi János Gimná-
ziumban végzett és az osztályfőnöke Vargáné
Fehér Györgyi volt, mint nekem. Dr. Böcskei
Elvira pedig a Kar általános dékánhelyettese
és a Számvitel és Controlling Tanszék veze-
tője szintén a tapolcai gimnáziumban tanult.
Tapolca sok „gyermekére” büszke lehet!

– „Megújuló területpolitika”, „regionális
versenyképesség”, „egészségfejlesztés” olva-
som az internetes bemutatkozásában. Mit te-
het mindezekért egy egyetemi docens, azaz Ön?

– Valójában most az egészségfejlesztés
területen kutakodok, úgyhogy elmondhatom,
ez a gyermekkori cél is megvalósulni látszik.
Kaposváron az ottani megyei kórházzal jó
szakmai kapcsolat alakult ki. Bekapcsolód-
tunk a kórház szűrőprogramjába, ott kísérleti
céllal, szervezetten oldják meg a középkorú
hölgyek tüdő-, nőgyógyászati és mammog-
ráfiai szűrését. A kutatás eredményei a szer-
vezett szűrések hatékonyságát bizonyítják.

A célom most az, hogy hasonló jó kapcsola-
tot alakítsunk ki a veszprémi kórházzal, részt
vehessünk bizonyos kutatásokban, módszer-
tani segítséget nyújthassunk orvosoknak, ku-
tatóknak, hiszen Kaposváron is mutatkozott
erre igény. Fontosnak tartom a tudatos egész-
ségmegőrzés hírdetését, különösen a fiatalok
körében, e köré a téma köré akár közös, bár-
kit becsalogató programokat szervezni, és az em-
berek elé állni olyan kutatási eredményekkel,
amelyeket bárki a magáénak érezhet és ami a
egészségünkhöz való hozzálláson javít. 

– Hol él most?
– Veszprémben lakom a kis családommal.

Kisfiam 3 és fél éves, óvodás, az evangélikus
óvodába jár. Nagyon okos, kedves, szerető kis-
fiú, a rossz kedvemre van mindig az a legjobb
orvosság, ha leülök mellé játszani. A várost ha-
mar megszoktuk, hiszen hazajöttünk. A Bala-
ton, a hegyek, édesanyám közelsége megnyug-
tató. Ha sétálok a városban, vagy csak a mun-
kába jövök, sokszor eszembe jut, hogy a járda
őrzi édesapám és Péter testvérem lábnyomát is,
ugyanis Apu több évig a Laczkó Dezső Mú-
zeumban dolgozott, Péter pedig az Államigaz-
gatási Főiskolán tanult. Tudom, ez szentimen-
tálisan hangzik, de nagyon sokat jelent nekem.

– Megmaradtak a tapolcai kötődések?
– Természetesen megmaradtak, hiszen

édesanyám Tapolcán lakik. Mindannyian so-
kat járunk haza. A házunk újra gyerekzsivaj-
tól hangos, és éppen 3 kisfiú és egy tündéri
kislány varázsol vidámságot annak az öreg
háznak a falai közé, amelyik őrzi gyerekko-
runk minden csodáját. Ha erre gondolok, kü-
lönösen most karácsony táján, mindig bol-
dogság tölt el attól, hogy lélekben milyen
gazdag vagyok, milyen szerencsés vagyok,
hogy ebbe a családba születhettem.

– A jövőre vonatkozó terveiről.
– Nagyratörő vágyaim nincsenek, de a leg-

fontosabb, hogy a kisfiamnak, Bencének ugyan-
azt a lelki gazdagságot nyújthassam, amit én
kaptam a családomtól. Néhány évtized múl-
tán – remélem – Ő is úgy tekint vissza a gye-
rekkorára, ahogyan én. A munkahelyi kihívá-
soktól pedig nem félek. Édesapám mindig
arra tanított, hogy akkor is tökéletesen, sőt
még annál is jobban kell teljesítenem, ha eset-
leg nem mindig úgy értékelik, ahogyan azt
kell. Így mindig tiszta arccal tudok a tükörbe
nézni.   N. Horváth Erzsébet

A legfontosabb, hogy a kisfiamnak, Bencének ugyanazt
a lelki gazdagságot nyújthassam, amit én kaptam a családomtól

A gyönyörűséges játszadozás csodálatos alkotásai

Ők ketten: Katalin és a kis Bence

Tudta-e a Kedves Olvasó, hogy az amatőr
szó a latin amo – szeretek szóból szárma-
zik? Hogy az, aki amatőr művészként te-
vékenykedik, szívből és szeretettel alkot?

Nos, erről győződhettek meg mindazok,
akik a Tapolcai Batsányi Képzőművész Kör
december 10-én megnyílt kiállítását megte-
kintették a VOKE-ban. A Tihanyiné Bálint
Zsuzsanna vezette képzőművész kör tagjai 
– Dégi Blanka, Hangodi László, Horváth
Róbert, Kolop József, Kovács József, Lugossy
Ágnes, Magyar István, Pálffy Gézáné, Sárfi
Réka, Stankovics Béláné, Stockinger László,
Szita Szabolcs, Varga Károly – a grafikáikból,
festményeikből, szobraikból és tűzzomán-
caikból igazi karácsonyi ajándékot állítottak
össze a hálás közönségnek.

A résztvevőket elsőként Nagyné Szűcs
Klára, az intézmény volt igazgatónője kö-

szöntötte, majd átadta a szót az új vezetőnek,
Andócs Arankának, aki további támogatásról
biztosította a Kör tagjait.

A gyönyörű, ragyogó tehetségről tanúsko-
dó alkotások mellé – az alkotói kör tevékeny-
ségét gyönyörűséges játszadozásnak nevező
– Tihanyiné Bálint Zsuzsanna egy meglepetés
műsort is szervezett. Más művészeti ágak
amatőr képviselői is teret kaptak ezen a meg-
nyitón. 

Fellépett Farkas Mónika, a Megyei Szóló-
tánc Verseny győztese és Szabó Csaba, a
Népművészet Ifjú Mestere. Horváthné Szalay
Gyöngyi párbajtőr olimpikon, mint az Amatőr
Színjátszó Kör tagja szavalta el Zsuzsanna al-
kalomhoz illő két versét. A Tapolcai Musical
Színpad tagjai – Torma Tamás és Tóth Kiara
– karácsonyi dalokkal varázsolták el a közön-
séget. N. Horváth Erzsébet

Fotó: N. Horváth

Alkotók és alkotások
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Szólj, síp, szólj ! . . .
„Ó, boldog Betlehem, áldások városa…” zeng a karácsonyi ének. Sajnos, a történelem fo-

lyamán lett gyász városa, reménytelenség, megosztottság, katasztrófák városa is itt-ott a földön.
Számomra – micsoda kegyelem! – jótevők városa lett mind, ahol működtem, legutóbb

Tapolca. Jótevő-szolgáló lehettem jótevők jóvoltából.
A nehéz időkben termettek szomszédok, kollégák, diákok, ismeretlenek segítségül,

vigasz- és megkapaszkodásul, s azóta folyamatosan élvezem a tevékeny szeretet és tisztelet
áldásait. A régiek – külföldön is – évtizedek múltán is hűségesek, szeretet-szállásadók.

Minden város lehet a jótevők, áldások városa, ha ott a megváltónkul született Jézus
példájára szeretetet, békét megvalósító, jóakaratú-jótevő emberek élnek. Dr. G.T.G.

Felettünk a csillagok 55. rész
Egy szerencsés üstökös

Egy nemrég felfedezett üstökös sikeresen
túlélte a Nappal való „találkozást”.

A Lovejoy névre hallgató (hivatalosan
C/2011 W3 jelű) üstökös magyar idő szerint
december 16-án hajnali 1 óra környékén
140 ezer kilométerre közelítette meg na-
punkat. Ennek során behatolt a Nap koro-
nájába, ahol a várakozásokkal ellentétben
átvészelte – többek között – az ott uralkodó
kb. 1,1 millió °C-os hőséget.

Ez meglepte szakértőket, mivel többsé-
gük az égítest teljes megsemmisülésére szá-
mított. Megdöbbenve látták a NASA Solar
Dynamics Observatory nevű szondájának
felvételein, hogy a Lovejoy miután elmerült
a Nap koronájában, nemsokára elő is buk-

kant onnan, látszólag sértetlenül.
A „kozmikus túlélő” nagyjából 200 mé-

ter átmérőjű és azoknak az üstökösöknek a
csoportjába tartozik, amelyek pályájuk so-
rán igen közel haladnak el központi csilla-
gunk mellett. A csillagászok feltételezései
szerint a Kreutz napsúroló üstökösök közé
tartozik. Ezek a kisméretű égi vándorok egy
régmúltban szétszakadt hatalmas üstökös
maradványai.

Ezek az égitestek igen nagy gyakoriság-
gal válnak napunk áldozatává. Éppen ezért
a csillagászok örömmel fogadták, amikor
meglátták, hogy a Lovejoy az eddigi kevés
„túlélő” táborát gyarapítja.

Huszák László

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Széles Jenő gimnázium-igazgató

(Csánig, 1913. augusztus 18. – Tapolca, 1980. december 31.)

A paraszti családból származó fiú korán elvesztette édesapját. Öz-
vegy édesanyja egyedül nevelte két idősebb testvérével együtt. Ele-
mi iskolai tanítója felfigyelt az élénk szellemű gyermekre és java-
solta továbbtanulását. Így került a soproni evangélikus gimnázium-
ba. Ezután a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsé-

szettudományi Karán folytatta tanulmányait. Tanítványokat vállalt, szegénykonyhán étkezett,
hogy tanulmányait finanszírozni tudja, Az egyetemet kitűnő eredménnyel végezte el. Tanári
diplomáját 1939-ben szerezte meg. Tagja volt a Szekfű Gyula által vezetett Egyetemi Körnek
és a Márciusi Frontnak. Tanári pályáját Rimaszombaton kezdte, s itt tanított egészen a világ-
háború végéig, akkor a csehszlovák hatóságok kitelepítették. Hatvanba került kollégiumi
nevelőtanárnak. Aktív résztvevője volt a Népi Kollégium megszervezésének. 1949-ben Pá-
pára helyezték azzal a megbízatással, hogy itt is vegyen részt a kollégium létrehozásában.
1950-ben a Petőfi Sándor Népi Kollégium igazgatója lett, s egyben területi instruktor is. Még
ebben az évben minisztériumi kinevezéssel Vas, Zala és Veszprém megye magyar és latin
szakfelügyelője lett. Pápán megszervezte és vezette a magyar szakos tanárok szakmai mun-
kaközösségét. 1950-ben megnősült, 1951-ben megszületett leánya, Katalin. 1952-ben áthe-
lyezték Tapolcára a gimnáziumi oktatás megszervezésére. Kinevezték igazgatónak. Irányítása
alatt a gimnázium megyeszerte elismert intézménnyé vált. 1955-ben a Minisztertanács Kiváló
Tanár kitüntetésben részesítette. A kitüntetést a Parlamentben vette át. 1958-59-ben szeminá-
riumokat vezetett, községi és járási tanácstagnak választották meg. 1959-ben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagjává választotta. A nehéz évek, a közéleti munka, a túlhajszolt-
ság erősen megviselték egészségi állapotát. 1959. szeptember 1-jén lemondott vezetői beosztá-
sáról, de magas szakmai színvonalon tovább végezte pedagógiai munkáját. Tanítványai közül
még sokan emlékeznek érdekes, hangulatos, igényes óráira. Sokat tett a fiatal nevelői gárda
fejlesztéséért. Ekkoriban vásárolt szőlőt a Csobánc-hegyen, szabadidejének javát itt töltötte.
1969-ben súlyos szívpanaszokkal került kórházba. Egy évig nem tanított. 1972-ben nyugdíjba
ment. Még két évig dolgozott óraadóként, de egészségi állapota egyre romlott. 1980. decem-
ber 31-én, három héttel várva-várt kisunokája megszületése előtt, 67 éves korában meghalt.

/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Azt tartja a néphagyomány, aki január el-
sején, első étkezésként lencsét eszik, annak
az év során soha nem ürül ki a pénztárcája. A
hagyomány ápolására itt egy gyorsan elké-
szíthető recept! 

Hozzávalók: 4 személyre: 2 db közepes
vöröshagyma, 80 ml olaj, 1 kávéskanál
pirospaprika, só, 1-1 db paradicsom és pap-
rika, őrölt fekete bors, őrölt kömény, 3 gerezd
fokhagyma, kevés csípős paprikakrém, 500 g
pápai juhbeles virsli, 400 g lencse.

Elkészítés: A lencsét megmossuk, sós

babérleveles vízben megfőzzük. A hagymát
megtisztítjuk. apróra vágjuk, és lábasban az
olajon megfuttatjuk. A tűzről lehúzva a piros-
paprikával meghintjük. Azonnal egy kevés
vizet öntünk rá, nehogy a paprika megégjen,
és a fele sóval ízesítjük. A paradicsom szárát
kivágjuk, a paprikát kicsumázzuk, a húsukat
apróra vágjuk, a pörköltalaphoz adjuk. A kö-
ménnyel, a zúzott fokhagymával, a paprika-
krémmel fűszerezzük. Lefödve, kis lángon
kb. 20 percig főzzük, hogy sűrű pörköltszaft
legyen belőle. A virslit karikákra vágjuk, majd

a megfőtt, lecsöpögtetett lencsével együtt a
pörköltalapba keverjük, és pár percig össze-
főzzük. Puha kenyérrel vagy galuskával kí-
náljuk, de tálalhatjuk önálló fogásként is.

Tipp: az éjféli virsli helyett tálaljuk, egy
kevés mustárral és citrommal ízesítve.

Békés, boldog, szeretetteljes ünnepeket
kívánok, Minden Kedves Olvasónak!

Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Szilveszteri virslipörkölt lencsével

Tamási Áron Művelődési Központ januári programjai
5. 19 óra: Filharmónia: Savaria Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Drahos Béla; 9. 10 és 14
óra: Óperenciás gyermekszínházi előadás: Forrás színház: Lúdas Matyi; 9. 19 óra: Tamási
Áron Színházbérlet: Karrier komédia, szatirikus vígjáték; 12. 19 óra: Dumaszínház: Kiss
Ádám, Hajdú Péter; 13. és 15.: „Padlás” musical: az ÉFOÉSZ Tapolcai Szervezete és a
Tapolcai Musical Színpad előadásában; 18. 11 óra: Ifjúsági Filharmónia: Nemzeti Énekkar
„Top 10 Kórusművek”; 23. 18 óra: A magyar kultúra napja alkalmából összeállítás.

Gyógynövényklub: kéthetente keddi napokon 18 órától. Bridzs klub: csütörtök 16.30. Sakk-
edzés: H-P. 15.30-18.30, szombat: 09-12.30. Tapolcai Musical Színpad: szombat 09.00-14.00.

Gyermekeink biztonságáért
A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Tag-
intézményében jártunk november 21-én,
ahol Balassa Kornél rendőr törzsőrmester,
az iskola rendőre tartott előadást a 7. osz-
tályosoknak a szabályos közlekedés szabá-
lyairól.

Az országos rendőrfőkapitányság 2008
szeptemberétől indította útjára Az iskola rend-
őre programot, amely alapvetően az általános
iskolai oktatásra épül. Minden iskolának van
egy rendőre, aki kapcsolatban áll az iskola

vezetésével, a diákokkal és a szülőkkel egy-
aránt. Tanévenként több alkalommal osztály-
főnöki óra keretében tart előadást az aktuális
bűn- és baleset megelőzés  témakörében.

Balassa Kornél rendőrtörzsőrmester első-
sorban a közlekedési táblákról és a kerék-
pározás szabályairól kérdezte az iskolásokat,
majd Molnár András rendőrszázados nem-
csak a droghasználat veszélyeire hívta fel a fi-
gyelmet, de elrettentésként beszélt a jogi és
egészségügyi következményeiről is.        FZS

Újabb idegen magyar szavak
- monéta /latin/: Az angolban money /mani/.
Finnül mani. A magyar kisfiú anyukájához:
Muti, adj egy kis manit.
- muff /német/: vattázott női kézmelegítő.
- muszlin /francia/: főleg selyemből készült
kelme – Moszul város nevéről.
- nábob /arab-angol/: mohamedán indiai hely-
tartó, gyarmati főtisztviselő. Nálunk fényűző

életet folytató személy.
- nafta /görög-latin/: kőolaj, ásványolaj.
- nárcisz: a liliommal rokon kerti növény. /Az
ókori görög mitológiában az önmagába sze-
relmes fiatalember, Narcissus, Nárcisz nevéről.
- pia, kaja /cigány/: szeszes ital, ennivaló.
- presztizs /francia/: tekintély, befolyás, erköl-
csi súly. Dr. Töreky László

Városi Mikulás-nap
December 4-én benépesült a Városi Ren-
dezvénycsarnok. Főleg gyermekzsivajtól
volt hangos. Rengeteg program várta az
aprónépet a hagyományos Városi Mikulás-
napon.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében ezúttal is játékokat gyűjtöttek
a rászorulók javára, majd a nap végén a jó-
tékonykodók között ajándékokat sorsoltak ki.

Mint már megszokhattuk, ezen a délutá-
non is nagy sikerrel lépett föl az Acro Dance
SE, a táncosokot vastapssal jutalmazták. Sok
gyermek csatlakozott Peti bohóchoz, inter-
aktív műsorában volt mozgás, tánc és ren-

geteg humor.
Kétségtelen, hogy minden évben a Mikulás

a fő attrakció a gyerekek számára. Lélegze-
tüket visszafojtva várták ezúttal is a Lapp-
földről érkezett Télapót, akinek mindenkihez
volt egy-egy jó szava, de a várva-várt ajándék
sem maradt el. A jó öreg fehérszakállú mellől
nem hiányozhattak segítői – Dia krampusz és
társai – sem.

Emellett egész délután kézműves foglal-
kozások, logikai játékok, trambulin, falmá-
szás, légvár, csúszda, hancúrka, az aulában
pedig fotósarok várta az érdeklődőket.   

Dancs István

Ünnepre, ünnepi műsorra váró nagyszü-
lők, szülők, gyermekek töltötték meg a
széksorokat december 15-én a Tamási
Áron Művelődési Ház előterében.

Bartha Ferencné, a Cigány Önkormányzat
fáradhatatlan képviselője nagy utánajárással
gondoskodott az adományokról, az örömszer-
ző csomagokról.

Köszöntőjében megemlítette, hogy nagy-
lelkű támogatóik nélkül nem tudták volna tel-
jesíteni szép terveiket. Császár László pol-
gármesterként is, kistérségi elnökként is saját
keretéből adományozott, valamint Vörös Béla,
a Tapolca és Környéke Vállalkozóinak Egye-
sülete elnöke is segítségükre volt.

A hangulatos kultúrműsor első szereplői a
Kertvárosi Óvoda jól felkészített kicsinyei
voltak. Triangulummal kísért énekük, mozgá-

suk, szövegük a karácsonyvárás, a természet
szépségének témáját dolgozta fel, valamint
boldog új esztendőt kívánó soraik szelleme-
sek, kedvesek voltak: Adjon Isten minden
jót… A patikát felejtsük el az új esztendőben.
Komatálat hoztam címmel népi mondókát kí-
sértek játékos körmozgással. Weöres Sándor
Száncsengő-versét kitűnő hangulatkeltéssel
„játszották el”.

Mély átéléssel, kifinomult hangján mutatta
be énekcsokrát Lehoczky Judit énekes az ün-
nep hangulatához illő énekekkel: József Attila
Betlehemi pásztorok, Csendes éj, Ave Maria.

Majd a cigány etnikum kedvelt énekese,
Horváth Feri mutatott be szép hangján né-
hány közkedvelt műsorszámot.

Az ajándékok kiosztásával ért véget az
ünnepi délután. G. Dr. Takáts Gizella

Cigány karácsony-ünnep



A megyei I. osztályú bajnokságban szerep-
lő labdarúgóink a 15 csapatos bajnokság-
ban az őszi szezont a hetedik helyen
zárták. Értékelést kértem Visky Lászlótól,
a csapat edzőjétől. 

– Felemás szezont zárt a csapatunk. Voltak
jó mérkőzések és kevésbé jól sikerültek. Saj-
nos az összeszokottság hiánya érződött a

bajnokság első felében. A harmadik legkeve-
sebb gólt kaptuk a csoportban, ami minden-
féleképpen dicséretes (18), és a negyedik
legtöbbet lőttünk (32).Voltak pozitív dolgok,
ugyanakkor negatívak is ebben a fél szezon-
ban. Pozitívumként értékelném néhány játé-
kosom teljesítményét, mint például Pupos
Krisztiánét, Sinkó Tamásét, Lukácsa Richárdét,
és nem utolsó sorban Csáki Lászlóét.

Voltak többgólos győzelmeink is. Megem-
líteném a Sümeg elleni 8-0-t, és ami ennél is
fontosabb, minden mérkőzésen esélyünk volt
a pontszerzésre, ami – sajnos – néha külön-
böző okok miatt nem sikerült. És akkor itt jö-
hetnek  a negatívumok! Kezdem az egyik leg-
meghatározóbbal: egyes játékosok hozzáállá-
sa (lazasága bizonyos mérkőzéseken) több-
ször nem volt megfelelő, a másik fontos do-
log a koncentráltság hiánya.

Házi gólkirályunk Simon Richárd 8 góllal,
őt követi Oszterman István 7-tel.

Sokkal jobb tavaszt várok a csapattól (né-
hány rutinos játékos adós maradt a jó teljesít-
ménnyel), és remélem, az érkezők plusz len-
dületet adnak a csapat játékának. Végezetül
még egy kiegészítés. Nem hivatalos értesülés
szerint, az általunk óvott mérkőzés (Ajka
Kristály csapatában jogosulatlanul szereplés)
ügyében számunkra pozitív ítélet született,
ami jelenti, hogy végül 5. helyen zártuk az
őszi szezont.”

Férfi, női felnőtt és junior csapataink szá-
mára is véget ért az őszi bajnoki szezon.
Mindkét nemnél a juniorok, a fiatalok
voltak az eredményesebbek az ősz folya-
mán, ami hosszú távon bizakodásra ad-
hat okot.

A férfiak teljesítményéről Somogyi Sándor,
a TVSE férfi csapatának edzője fogalmazott
meg néhány értékelő mondatot:  

– Augusztus végén alapozással kezdtünk.
A bajnokság kezdetére több játékos eligazolt,
illetve abbahagyta a sportág művelését. Így egy
fiatal csapattal indultunk neki az NB II-nek, az
idei esztendőben nem az északnyugati, ha-
nem a délnyugati csoportban szerepeltünk az
MKSZ besorolásának köszönhetően. Heti 3
edzéssel készültünk. Sajnos, sok játékos

különböző okok miatt nem tudott minden
edzésen részt venni, ami nehézzé tette a fel-
készülést. Ez természetesen kihatott a bajnoki
mérkőzések eredményeire is. A felnőtt csapat
jelenleg utolsó, a biztos bennmaradás csak a
játékoskeret folyamatos erősítésével, a jelen-
legi keret rendszeres edzéslátogatottságával
oldható meg. A junior csapat kiválóan teljesí-
tett, az őszi fordulóban harmadik helyezést ért
el. Több fiatal játékos szerepet kapott a felnőtt
mérkőzéseken is, jól teljesítve, de még a felnőtt
mezőnyhöz sokat kell fejlődniük, erősödniük.

A lányok edzésmunkáját Németh László és
Antal Lászlóné edzők irányítják. A csapatok
eredményeiről, a nehézségekről, a további
feladatokról tájékoztatta lapunkat Németh
László, szakosztályvezető-edző:

– A Tapolca VSE női kézilabdázói ebben
az idényben az NB II. északnyugati csoport-
jában újoncként szerepelnek. Az egy évvel
ezelőtt átalakult csapat szinte ugyanabban az
összetételben kezdte meg a versenysorozatot,
mint amivel megnyerte a Veszprém megyei
bajnokságot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
környékbeli fiatalokból álljon össze egy ütő-
képes csapat, mely a jövőben meghatározó erős
közösségként vesz részt a kézilabdázásban.

Újoncként nem volt egyszerű az őszi sze-
zon, 5 pontot szereztünk. Jelenleg a 10. he-
lyen állunk a 12 csapatból álló bajnokságban.
A junior lányok a 4. helyen zártak az őszi
fordulók végére, ami jó jövőt sejtet. Visszatér-
ve a felnőttekre: sajnos, fiatalságunknak, rutin-
talanságunknak köszönhetően vereségeink
legtöbbje 2-3 gólos volt. Megízleltük az újonc
idegenbeli keserű tablettáját is, volt meccsünk,
ahol megverettek bennünket. Jó jelnek tekint-

hető, hogy talán csak egy olyan mérkőzés volt,
amin alárendelt szerepet játszottunk. Név sze-
rint nem emelnék ki senkit, hisz pont abból áll
sebezhetőségünk, hogy nem tudunk állandó,
az egész csapatra jellemző jó teljesítményt tar-
tósítani. (Ebből adódóan a csapatot sokszor a
vállán cipelő Antal Anett áll a bajnokság góllö-
vő listájának élén.) Most egy kis ünnepi szünet
kezdődik, hogy aztán újult erővel elkezdjük a
felkészülést tavaszra. Szeretnénk, ha a 2-3 gó-
los vereségekből 2-3 gólos győzelmek lenné-
nek, s jó lenne, ha tudnánk teljesíteni a kitűzött
célt, a biztos bennmaradást. A lányok nagyon
jó közösséggé váltak, megfelelően egészítik ki
egymást: a fiatalok és a néhány idősebb játé-
kos. – Köszönjük szurkolóink hűségét és buz-
dítását, s ezúton kívánunk minden kézilabda
barátnak kellemes karácsonyi ünnepeket, és
eredményekben gazdag boldog új esztendőt –
tette hozzá az edző.
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Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
NB II.: A nemzeti csapatbajnokság harmadik
fordulójában, Zalaegerszegi Volánt TE-
Tapolca Rockwool VSE 6:6. A papírforma
ugyan biztos tapolcai győzelmet ígért, de a
szoros mérkőzésen elmaradt a tapolcai győ-
zelem. A 4. fordulóban Tapolca Rockwool
VSE-Lövő SE 7:5. A vártnál szorosabb
küzdelemben győzött a Tapolca a 3. helyen
álló győr-mosoniak ellen. A tapolcai csapat
főként a hátsó táblákon volt eredményes.
Megyei I. osztályú csapatbajnokság 2. for-
dulójában a Zala megyei bajnokságban sze-
replő Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda gárdája
biztos győzelmet aratott, 8:2 arányút a Zala-
egerszeg Csuti SE III. felett. A 3. fordulóban
a Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda sakkcsapa-
ta Nagykanizsán szerzett nagyarányú, 7:3-as
győzelmet, amivel vezető pozíciót tölt be a 3.
forduló után.
A Veszprém megyei sakk-csapatbajnokság
4. fordulójában Tapolca VSE II-Ajkai Városi
ASE 5,5: 6,5.

Az Eplényben rendezett Ámos-kupán külön-
díjat kapott Árvai Eszter, mint a torna leg-
jobb ifjúsági sakkozója.

LABDARÚGÁS:
Megyei I. osztályú csapatunk az őszi utolsó
fordulóban hazai mérkőzésen alaposan kitett
magáért. Az Alsóörs gárdáját 6:0 arányban
győzte le. Ezzel az ősz szezont a 7. helyen
zárták a fiúk a 15 csapatos megyei I. osztályú
bajnokságban. Az utolsó előtti fordulóban a
3. helyezett Csetény otthonában 5:3 arányban
maradtak alul.
A Magyar Kupában a tapolcai körzetből 9
csapat jutott a megyei főtáblára: Ukk, Rév-
fülöp, Lesenceistvánd-Uzsa, Szigliget, Sü-
meg, Zánka, Sümegprága, Káptalantóti és
Nemesgulács.
A Liga Kupában az elődöntőket az Ukk, a
Révfülöp, a Leseceistvánd-Uzsa és a Szig-
liget csapatai játsszák.
Mindkét kupában a folytatásra tavasszal ke-
rül majd sor.

Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság:
Október 3-án kezdődött el a bajnokság, no-
vember 29-én játszották az utolsó mérkő-
zéseket. A bajnokságra ebben az évben 8
csapat jelentkezett. Az összes lejátszott ta-
lálkozó száma 56 volt, tehát minden csapat
14-et , hetet-hetet oda-vissza, így a rendezők
több játéklehetőséget biztosítottak a részt
vevőknek. Az őszi szezon befejeztével ez a
tabellán a helyzet: 1. A. FC. Varjú Fogadó 34
pont, 2.  TÖFC 30 pont, 3. Haverok 30 pont,
4. Széchenyi FC 26 pont, 5. Big Kakukk 19
pont, 6. Rezsó FC 17 pont, 7. Répa U40 6
pont. 8. Diszel 3 pont.
A góllövő listát jelenleg Ferenczi Milán ve-
zeti a Széchenyi FC csapatából.

KOSÁRLABDA: 
Továbbra is nyeretlen a tapolcai Gázcentrum
megyei bajnokságban szereplő együttese.
Hétvégi hazai  mérkőzésen 56:69-re végeztek
a pápaiak ellen. A Tapolca legeredményesebb
dobói voltak: Kovács 21, Für 11 pont.

VII. Magyar Mihály Emléktorna
A hét éve elhunyt Magyar Mihály sport-
vezetőről teremlabdarúgó tornával emlé-
keztek meg női és férfi csapatok a Városi
Rendezvénycsarnokban november 27-én.

A VII. Magyar Mihály Teremlabdarúgó
Emléktornát Paréj József nyitotta meg,
megemlékezve Misi bácsiról.

A tornára négy férfi és négy női csapat ka-
pott meghívást. A férfiak mezőnyében a TÖFC
veretlenül lett első, megelőzve a Stari Beer Boys,
a Tapolcai Honvéd SE és a Diszel SE gárdáit.

A női mezőny győztese a Zalaapáti lett.

További sorrend: TVSE-Honvéd, NLC Ajka,
Szentgál.

Az eredményhirdetés záró akkordja a kü-
löndíjak átadása volt.

A legjobb mezőnyjátékos címet a férfi-
aknál Horváth Zoltán (TÖFC), a hölgyeknél
Bertók Katalin (TVSE) kapta. A legeredmé-
nyesebb góllövők: férfiaknál Szabó Zsolt
(Stari), hölgyeknél Vitusz Nikoletta (Zala-
apáti). A legjobb kapusnak járó ajándékot a
férfiaknál Németh László (TÖFC), a nőknél
Hidi Jennifer (NLC Ajka) vehette át.

Helyzetkép: kézilabda NB II.

JSP-s diákjaink a negyedik helyen
December 3-án zajlott le a Városi Ren-
dezvénycsarnokban a Játékos Sport (JSP)
megyei diákolimpiai döntője. Ezt a ver-
senyt évek óta városunkban rendezik meg,
az alsó tagozatos diákolimpiai versenyszá-
mok közül talán ez a legnépszerűbb.

A gyakorlatok az iskolai mozgásanyagra
épülnek, a gyerekek váltóverseny formájá-
ban, feladatonként tizenketten teljesítik azo-
kat. A teljes csapat 18 főből áll.

Idén hat iskola diákjai álltak a küzdőtéren:
Herend, Balatonalmádi, Balatonfüred, Várpa-
lota, Tapolcai Általános Iskola, valamint a
tapolcai Nagyboldogasszony Római Katoli-
kus Általános Iskola.

A versenyre a csapatok 10 feladatból ké-
szültek fel, melyből a helyszínen hatot sor-
soltak ki. Minden sorsolásnál nagy az izga-
lom, vajon bekerül-e a kedvenc, kimarad-e a

nem szeretett. A TÁI csapatának nem sikerült
elkerülnie a „mumust”, hibáztak is a „Torna-
bot zsámolyba” feladatnál. Gyorsak voltak
azonban a váltófutásnál, és ügyesen küzdöt-
ték át magukat a szekrényen.

Az izgalmas versenyt, melyet a szülők lel-
kes szurkolása kísért, végül a negyedik he-
lyen zárta a TÁI csapata. A gyerekek kicsit
csalódottak volt, hiszen az előző esztendők-
ben megnyerték a megyei fordulót. Szégyen-
kezniük azonban nincs miért, hiszen kemény
munkával készültek, és a helyszínen is min-
dent beleadtak a küzdelembe. Felkészítő taná-
raik: Szalainé Németh Katalin és Krachun Éva.

A megyei döntőt a herendi csapat nyerte
meg, második helyen a balatonalmádiak vé-
geztek, így ők képviselik Veszprém megyét
az országos elődöntőn. Sok sikert kívánunk
nekik.

Az oldalt készítette: Antal Edit

Fotó: Antal

A győztes TÖFC csapata

Jobb tavaszt vár az edző



Szent Erzsébet ünnepén

Helyszín: Bajcsy-Zsilinszky és Víztorony
utca kereszteződése. Kisgyermek ballag
hazafelé, mikor is megszólal egy hang:

– Kukucs, kisfiú!
A gyermek megszeppenve pásztázza

körbe a környéket, de egy teremtett lelket
sem lát. A hang ismét megszólal:

– Kukuuucs!

A fiúcska most már megkérdi izgalmában:
– Ki beszél? Hol vagy?
– Itt vagyok fölötted, a „Megállni tilos”

jelzőtábla. Belepett az örökzöld, nem lát-
nak a gépkocsivezetők. Kérlek, szólj né-
hány szót az érdekemben, hogy szabadít-
sanak ki a fogságból!

A kisfiú megígérte, hogy szól a szü-
leinek, ők pedig az illetékeseknek. Ez lesz
a jelzőtábla karácsonyi ajándéka.

Történetünk egy része a képzelet szüle-
ménye – a valóság a fotón látható.          DI

A moziplakátok üzenete
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Természetjáró Szakosztály

januári túraterve
7-én Nyirád - Agár-tető – Sáska - Zala-
haláp
14-én Zánka - Hegyes-tű - Révfülöp
21-én Ajka-Alsócsinger - Padragi-szik-
lák - Padragkút
26-án Szakosztálygyűlés
28-án Diszel – Hegyesd – Monostorapáti
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Hirdessen nálunk!
Új helyen várja kedves hirdetőit, üzleti partnereit

a Tapolcai Városi Televízió és az Új Tapolcai Újság. 

Hirdessen nálunk a környék legkedvezőbb árain! 

Ügyfélfogadás:
Hétfő-szerda-csütörtök (Tapolca, Tamási Áron Művelődési Központ, 

Kisfaludy u. 2-6. II. em.) 8.00 órától-14.00 óráig.
Kedd-péntek (Tourinform Iroda, Tapolca, Fő tér 17.) 10.00 órától-14.00 óráig.

„25 éves a Tapolcai Mozi” címmel nyílt
plakátkiállítás november 25-én a Tamási
Áron Művelődési Központban. A Tapol-
cai Mozi és a plakát történetét Kertész
Károlyné ny. üzemvezető foglalta össze a
kiállítás-megnyitó keretében.

Zentainé Pogány Júlia, a mozi munkatár-
sa lapunknak elmondta, hogy a plakátkiál-
lítás ötlete már több mint két évvel ezelőtt
megfogalmazódott. A kollégáival négy ka-
tegóriába rendezték össze az elmúlt 5 év
plakátjait. Első kategóriába a magyar fil-
mek tartoztak, a másodikba a statisztikai
adatok alapján legnépszerűbb filmek kerül-
tek, a harmadik kategóriát az Oscar-díjas fil-
meknek tartották fenn, míg a negyedik ka-
tegóriába a mesefilmek tartoznak. A tema-
tikus rendezést kiegészítették az adott film
nézettségi adatai a plakátok alatt feltüntetve.

– A plakát a legfontosabb közönségszol-
gálati eszköz. Kézen fogja a nézőt és beveze-
ti a moziba – fogalmazott Kertész Károlyné
megnyitó beszédében, majd felelevenítette
a mozizás kezdeteit, amikor még rajzoltat-
ták a plakátokat, és nem lehetett ilyen egy-

szerűen sokszorosítani őket, mint manap-
ság. A kiállítás különlegessége egy kézzel
festett plakát volt, melyen a tervező – készí-
tő szignója is látható. Elmondta, hogy igazá-
ból nem a mozit, hanem az új moziépület 25
éves évfordulóját ünneplik. Ebben a negyed
évszázadban több változás is történt az intéz-
mény életében, ami köszönhető a kialakult
gazdasági helyzetnek és a technika gyors fej-
lődésének. Gondolatait egy felhívással zárta.
Arra kérte a tapolcaiakat, hogy évente egy
filmet itt, helyben nézzenek meg, ezzel támo-
gatva a Városi Mozi fennmaradását.    FZS

Észrevettük - szóvátesszük...

A hagyományokhoz híven névadója tisz-
teletére idén is megrendezte a Szent
Erzsébet-napi ünnepséget a katolikus
óvoda.

3 napon keresztül egy-egy csoport adott
kedves műsort a szülők, a nagyszülők, a
rokonok számára. A gyerekek és az óvó-
nők is lelkesen és izgatottan készültek, hogy
a libás, madaras és vásáros jelenetekkel em-

lékezetessé tegyék ezt a pár napot. A gye-
rekek előadását nagy tapssal jutalmazta a
közönség, melynek soraiban helyet foglal-
tak az óvodát fenntartó Szeretet Leányai
Társulat képviselői is. A műsor után a szü-
lők által készített süteményeket kötetlen
beszélgetés keretében közösen fogyasztot-
ták el, ezzel is mélyítve a családok és az
óvoda közötti jó kapcsolatot.               NHE

Fotó: Füstös

A plakátkiállítást Kertész Károlyné nyitotta meg

Fotó: Óvoda

Szívvel és lélekkel

Fotó: Dancs

Ifj. Mezőssy Zoltán a Tapolca jelképévé lett malomkerék előtt

Fotó: Dancs

– A Hotel Gabriella, valamint az Alsó-tó
egyik ékessége a malomkerék, amelynek
állaga évről-évre romlik. A jövőben ter-
vezi-e a működtető a felújítását, illetve
turistaszezonban láthatjuk-e üzemelni
(forogni)?

Lapunk megkérdezte ifj. Mezőssy Zoltánt,
a hotel tulajdonosát, aki a következő vá-
laszt adta.

– A tó vizét nem lehet oly’ mértékben
földuzzasztani, hogy a lezúduló vízmennyi-
ség meghajtsa a malomkereket. Ameny-
nyiben mégis így lenne, akkor a Tavasbar-
langban nem lehetne csónakázni. A kérdés
másik felére válaszolva: a malomkerék előt-
ti medencerészt szét kellene vésni, majd
olyan állapotot kialakítani, hogy mélyebb-

ről folyhasson víz a lapátokra. Amennyi-
ben ez a munkafolyamat megtörténik, le-
hetne a malomkerék felújításában gondol-
kodni. Saját erőből erre képtelenek vagyunk,
ehhez összefogás szükséges. Verbális szin-
ten már több alkalommal is előkerült ez a
téma, de érdemi lépések nem történtek.
Amennyiben a helyi Önkormányzat part-
nerként működne közre, nem lenne aka-
dálya a munkálatok megkezdésének.

Ezután megkérdeztük Parapatics Tamás
önkormányzati főtanácsadót, aki elmondta,
a Hotel Gabriellához tartozó malomkerék
felújítási munkálatai ügyében a működte-
tővel való egyeztetéstől nem zárkózik el Ta-
polca Város Önkormányzata. Ez ügyben a
tárgyalások rövidesen megkezdődnek.   DI

Olvasónk kérdezte, mi utánajártunk


