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Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és reményteli, boldog új évet kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!
Adventi várakozás
– emlékezéssel

Ünnepi fények

Az élet értékei

Az emlékezés csendje és az ünnepre
készülés dallama töltötte be december
15-én a protestáns templomot.
A jelenlévők a 2008. december 10-én,
tragikus hirtelenséggel elhunyt Ács János
polgármesterre, a református presbiterre
emlékeztek.
Szabó Emőke református lelkész azokat a pillanatokat idézte fel, amikor megtudta, hogy Ács János, a kárpátaljai Aknaszlatinára tett küldetéses útjáról már
nem térhetett haza szeretett családjához,
Tapolcára.
/Írásunk a 4. oldalon „Különös szervező az Isten” címmel./

Fotó: Török Zsolt

Adventi díszbe öltözött Tapolca Fő tere

Falak nélkül – együtt
Fotó: N. Horváth

Ivancsics Ilona és Szabó Gyula
Győző csodálatos műsora adventi hangulatot teremtett

Jubileumi találkozónak adott otthont
december 10-én a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási Központ.
Tizedik alkalommal készített közös adventi, ünnepi műsort a Tapolca Városért Egye-

sület, a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó és a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye.
/Összeállításunk a 8. oldalon „A szeretet
egy ott felejtett pillantás…” címmel./

Az alkotás
öröme
A Tapolcai Városi Képzőművész Kör
év végi kiállítása november 30-án nyílt
meg a volt Okmányiroda épületében.
Bognár Ferenc, a Tamási Áron Művelődési Központ igazgatója megnyitójában
az alkotók elhivatottságáról, a művészet
iránti tiszteletükről is szólt.

Fotó: Dancs

A szeretet ünnepéhez közeledve
eljött az idő, hogy az emberiség
végre számbavegye az élet értékeit,
mert még soha annyi veszély nem
fenyegette az Isten-adta, emberszép
világunkat, mint napjainkban.
Itt és most, az emberi időszámítás
XXI. századában újra meg kell tanulnunk hinni és remélni. Emberhez
méltóan élni, és – egymás kezét fogva – ácsolni azokat a szeretethidakat,
amelyek lélektől lélekig vezetnek.
Ismerjük fel, hogy a csodákra teremtett ember csak akkor lehet önmaga, ha tud és mer szeretetet adni.
„A boldogságot csak az bírja el,
aki elosztja” – írja Hamvas Béla.
Hát teremtsük meg magunkban az
adás hétköznapi örömét!
Adjunk egy mosolyt, egy bátorító
szót, egy simogatást mindazoknak,
akik körülöttünk, akik velünk élnek.
Legyünk jók! Ne hagyjuk, hogy
kapcsolatainkból kikopjanak az érzések. Tudjunk megbocsátani!
Megtanultunk örülni és gyászolni.
Tanuljunk meg újra szeretni és szeretve lenni. Ez a képességünk Isten
legnagyobb ajándéka. Éljünk vele!
Mentsük át a várakozás és a hazatalálás örömét, a karácsony szeretetlángját a mindennapokba.
Képviselő-társaim és a magam
nevében kívánok szeretett városunk
minden polgárának békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és örömökben
gazdag új évet.

Császár László
polgármester

Minden szereplő a színpadon

Újabb szenzáció a tapolcai barlangkutatásban!

Fotó: N. Horváth

A témaválasztás sokszínűsége, a
technikai megoldások gazdagsága
méltán váltott ki elismerést a látogatókból
/Írásunk a 7. oldalon Az alkotás megőrzi az embert címmel./

December 16-a aranybetűvel íródik
be a tapolcai barlangkutatás történetébe.
A Tapolcai Plecotus Barlangkutató
Csoport és Plózer István Víz Alatti Barlangkutató Szakosztály tagjai megteremtették a járható összeköttetést a KórházBerger Károly-barlang és a Tavasbarlang között. Így a barlangrendszer megközelítőleg elérheti a 10.000 méteres
hosszúságot.
Képünkön a sikeres bontásnál jelenlévők: Dianovszki Tibor, Farkas Andrea,
Horváth Sándor, Kovách Ákos, Mészáros
István, Pulsfort Zsuzsa, Sári Attila,
Szabó Zoltán, Szilaj Rezső, Szittner
Zsuzsa, Zsoldos Péter.

Fotó: Horváth Sándor

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Új elvekre, új feladatstruktúrára épül
az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Császár László polgármesterrel a várost
érintő, a tapolcai polgárokat érdeklő témákról készítettünk interjút, köztük a jövő évi
költségvetésről, az átmeneti gazdálkodásról,
a tapolcai hulladék-gazdálkodás jövőjéről.
– Polgármester Úr! Miként alakul a város
2013-as költségvetése?
– Már elfogadta a Testület a költségvetési
koncepciót. A parlamenti szavazás után, az ország költségvetésének ismeretét követően tudjuk majd összeállítani Tapolca 2013-as költségvetését. Várhatóan január végén kapjuk meg
azokat a számokat, amelyekkel kalkulálni tudunk. A közigazgatás átalakítása, a járási hivatalok felállása miatt – a törvényből adódóan
– új elvekre épülő, új feladatstruktúrában kell
gondolkodnunk a költségvetés összeállításakor.
Ezért az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünkben olyan forrásokat is biztosítanunk kell,
amelyek nem szerepeltek a 2012-es költségvetésben és most új feladatként jelennek meg.
Költségvetési elemként – a működtetési kötelezettség miatt – bekerülnek az állami fenntartásban működő oktatási intézmények kiadásai is.
– Újsághír, hogy több önkormányzat is bejelentette az országban, köztük Veszprém megyében is, hogy nem akarja működtetni az állami
fenntartásban lévő oktatási intézményeit.
Ebből előnyük, vagy hátrányuk származhat?
– Nem ilyen egyszerű a dolog. A 3.000 fő
alatti településeknél az állam a fenntartást és a
működtetést is átvállalja. A 3.000 fő feletti településeknek volt választási lehetőségük, hogy 2013
szeptemberétől átadja-e a működtetést az államnak, vagy maga működteti az oktatási intézményeket. De addig is, azaz 2013. január 1-jétől szeptemberig maguknak, a településeknek
kell gondoskodniuk a működtetésről. Azok az
önkormányzatok, amelyek bejelentették, hogy
nem kívánják működtetni az új tanévben az iskolákat, egy ellenőrzésen mennek majd keresztül. Ez arra lesz hivatott, hogy megállapítsa,
a kötelező feladatok ellátása után mennyi pénzt
szán az adott önkormányzat az önként vállalt
feladatokra. Ha az az összeg fedezi az oktatási
intézmények működtetését, akkor azt a feladatot kell kötelezően ellátniuk. Bár a megyében
először több település válasza nemleges volt a
működtetésre, az újabb információk szerint közülük többen mégis vállalják. Tapolca Képviselő-testülete nem is gondolkodott el ezen a
kérdésen. Úgy gondoljuk, hogy erkölcsi köte-

lességünk is, hogy működtessük ezeket az intézményeket. A város eddig is és ezután is
magáénak érzi az iskoláit, intézményeit, és lehetőség szerint továbbra is támogatja azokat,
függetlenül attól, hogy ki a fenntartója. Tapolca
adófizető polgárainak a gyermekei járnak oda,
tehát a mieink.
– Polgármester Úr! Térjünk vissza a
2013-mas költségvetésre, a jövő év eleji gazdálkodásra! Milyen forrásokat kap a város az
átmeneti gazdálkodás idejére?
– Az átmeneti gazdálkodás idejére az előző
év 1/12 részét kapjuk meg. Ez a napi működtetést, a béreket, a közüzemi díjakat tartalmazza. Amikor már elfogadtuk a költségvetést, akkor megtörténik majd az időarányos
elszámolás is. Természetesen ebben az átmeneti időben új feladatokat nem lehet
bevenni a költségvetésbe. A polgármesternek,
azaz nekem arra szól a felhatalmazásom,
hogy az általános feladatokat teljesítsük.
– Lassan számadást is készíthet a város a
2012-es gazdasági évről. Várhatóan milyen
mérleggel zár?
– Bízom benne, hogy a terveknek megfelelően tudjuk teljesíteni ezt az évet, a betervezett feladatokat ellátjuk és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően működési hitel felvétele nélkül visszük végig a 2012-es évet is, azaz a
tervezéskor beállított 200 milliót le tudjuk nullázni. Működési hitellel nem tervezhetjük a
2013. évet. Tapolca adósságállományának átvállalása – akárcsak az azonos nagyságrendű
városoké – jövő év első felére várható. Mivel a
mi hitelállományunk 1,6 milliárd forint, az állami átvállalás 60%-os, kb. 800-900 millió forint
körüli lesz. Ez éves szinten 70-80 millióval kevesebb adósságot fog jelenteni a város számára.
– December 1-jétől sürgősségi diszpécseri
szolgálat működik Tapolcán is. Ez azt jelenti,
hogy segélyhívó telefonok hívása Veszprémbe
és nem ide, a tapolcai mentőkhöz fut be. Bár
rövid az idő, milyenek a tapasztalatok?
– Semmilyen negatív tapasztalat nincs ezzel
kapcsolatban. Ez a szolgálat máshol már jól
működik, remélem, hogy Tapolcán és a kistérségben is így lesz. A beteg abból semmit sem
fog megérezni, hogy nem Tapolcán, hanem
Veszprémben veszik fel a telefonját. Sőt, ott
már egy kiképzett, maximális szaktudással és
rutinnal rendelkező gárda fogadja a hívást és
dönti el, hogy milyen intézkedés szükséges ahhoz, hogy a beteg leggyorsabban jusson el arra
a helyre, ahol az ő baját legkörültekintőbben, a
legkorszerűbben felszerelt intézményben orvosolják. A diszpécseri szolgálat indulásáról mint elnök, tájékoztattam a kistérség polgármestereit is.

– A köztársasági elnök a „második fordulóban” elfogadta az új hulladék-gazdálkodási
törvényt. Ez miként fogja átalakítani Tapolca
szemétszállítási rendszerét?
– Az új hulladék-gazdálkodási törvény 2013.
január 1-jétől lép életbe. Ennek értelmében
2014 januárjától csak olyan szolgáltató végezhet ilyen tevékenységet, amely többségében
önkormányzati vagy állami tulajdonú és nonprofit kft. Ez Tapolcára vetítve azt jelenti, hogy
a Remondis Kft-ből a városnak meg kell szereznie a többségi tulajdonrészt, vagy egy új társaságot kell létrehoznia. Már tárgyalunk a mostani tulajdonossal, de nemigen közelednek az
álláspontok; azaz több százmillió forint eltérés
van az ajánlatunk és az eladási ár között. Mivel
az új törvényi feltételeknek meg kell felelni –
másképp nem kaphatjuk meg a környezetvédelmi engedélyt – ezért már megtettük a szükséges intézkedéseket. A Veszprém megyében
működő konzorciumi szerződés szerint –, ha
szükségessé válna – a résztvevő települések
bármelyike ellátná a szemétszállítást. Tehát a
jelenlegi többségi tulajdonosnak azzal is tisztában kell lennie, hogy nekünk nem az az egyetlen járható utunk, hogy kivásároljuk az üzletrészüket. A szemétszállítás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat és mi azt meg is fogjuk oldani. Ha másképp nem megy, nélkülük is.
– A Tapolca-név használatát kérte a legutóbbi testületi ülésen a Pannon Tront Kft.
Megkapta az engedélyt?
– Igen. Ez a Kft. 2012 júniusától bérli az
úgynevezett Pisztrángos-telepet, amelyet már
fejlesztettek is. Céljuk az, hogy az ott feldolgozott pisztrángot „Tapolcai pisztráng” felirattal
ellátva hozzák majd forgalomba. A Testület
véleménye szerint is előnyt jelenthet, ha egy
kiváló minőségű termék, mint amilyen a
pisztráng –, amelyet a Pisztráng és Bor Fesztiválon már megismert az idelátogató – viseli a város
nevét és hírét viszi ország- és világszerte. NHE

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
a januári polgármesteri és alpolgármesteri
fogadóórák a következő időpontokban kerülnek megtartásra:
Császár László polgármester:
január 7. 13:00-15:00
Sólyom Károly alpolgármester:
január 14. 13:00-15:00
Horváthné Németh Edit alpolgármester:
január 21. 13:00-15:00
Császár László
polgármester

Felhívás hóeltakarításra, síkosságmentesítésre
Tapolca Város Aljegyzője felhívással fordul Tapolca város lakosságához, a cég- és intézményvezetőkhöz, üzlettulajdonosokhoz, bérlőkhöz.
Felkérem a magánházak tulajdonosait, bérlőit, használóit, intézményvezetőket, üzlettulajdonosokat, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó
járdákat tisztítsák meg a hótól, és síkosságmentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése
érdekében. Intézkedjenek arra vonatkozóan,
hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz
(járda hiányában legalább egy méter széles
területsáv) legyen tiszta, hó- és jégmentes.
A szórakozó, vendéglátó és árusítóhelyek,
üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás
ideje alatt a tulajdonos, használó vagy a bérlő
köteles tisztán tartani.
Kérek mindenkit, hogy saját lehetőségei-

Tájékoztató

hez mérten segítse a város járhatóságának
fenntartását, és a környezet védelme érdekében elsősorban homokot, salakot, fűrészport,
zeolitot, calcium-kloridot, illetve műtrágyát alkalmazzanak. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.
A fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet rögzíti,
hogy „Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest)
kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan
anyag használható, amely a közterületen
vagy annak közvetlen környezetében lévő fás
szárú növény egészségét nem veszélyezteti”.
Környezetünk védelme érdekében síkosság-mentesítésre az ilyen területeken a durva

szemcséjű homok, illetve homokkal kevert
fűrészpor vagy forgács használata ajánlott.
A hó és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó
ingatlan-tulajdonos, -bérlő, -használó tartozik
felelősséggel.
A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Csoportjának munkatársai, az illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák
letakarítását és síkosság-mentesítését. Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott az illetékes személy figyelmét felhívják az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges következményeire.
Köszönjük megértő közreműködésüket!
Ughy Jenőné
aljegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. napjától a közigazgatás átszervezése és az
újonnan felálló járási hivatal miatt a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében, az egyes szervezeti
egységek által ellátandó feladatokban változások várhatóak. Kérem, hogy a pontos információk érdekében tájékozódjanak a www.tapolca.hu honlapon, illetve telefonon.
Ughy Jenőné aljegyző

www.tapolca.hu
Tapolca Város
hivatalos honlapja
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Közérdekű
Országgyűlési képviselő: Lasztovicza Jenő
Belvárosi 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 hónap második hétfőjén 13-15 óráig
Horváthné Németh Edit alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfőjén 13-15 óráig
Ughy Jenőné aljegyző
Minden páros héten hétfőn: 14-16-ig.
Polgármesteri titkárság:
87/510-125, Fax: 87/511-164
Jegyzői titkárság:
87/510-126, Fax: 87/511-164
Önkormányzati Iroda, Pénzügyi Iroda Adócsoportja, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési 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; Szerda: 13-17-ig; Csütörtök: 8-12-ig; Péntek: 8-12-ig.
Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 12-17-ig; Kedd: nincs
ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-ig; Csütörtök: 8-13ig; Péntek: 8-11.30-ig.
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 12-17.30-ig; Kedd: nincs ügyfélfogadás; Szerda: 13-16-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
Polgármesteri Hivatal Központ: 87/511-150
Önkormányzati főtanácsadó
Parapatics Tamás
510-125
Önkormányzati Iroda 511-150, 510-126
Ughy Jenőné aljegyző 510-126
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető 511-156
Városüzemeltetési csoport
Bakos Gáborné csoportvezető 511-156
Építéshatósági Iroda
Ihász József irodavezető
511-155
Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető
511-161
Adócsoport
Dénes Emil csoportvezető
511-159
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
Gyermekjóléti Szolgálat 511-150/195-ös mellék
Polgári védelem
511-150/179-es mellék
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök: Molnár Attila
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnök: Bartha Józsefné
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 13-14-ig
Szervezetek
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Balatonfüredi-, Balatonalmádi-, Tapolcai-, Sümegi Kistérségi Intézetének Tapolcai Kirendeltsége
(ÁNTSZ) 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. I. em. Pf.: 69
Tel./Fax: 510-740; 510-741
Ügyfélfogadási rendje: hétfőn és szerdán 8-12-ig
és 13-15.30, pénteken 8-12-ig.
Kirendeltség vezető: Dr. Szabó József tisztifőorvos
Tel.: 87/510-791
Járványügy:
510-790
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3. Tel.: 87/414-485
E-mail: alapellatas@tolna.net
Igazgató: Dr. Varga István
Igazgató helyettes: Horváthné Németh Edit
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
Tel.: 06-30/259-1593
Szent György-hegy Hegyközség
Hegybíró: Szabados Béla
8300 Tapolca, Kossuth u. 2. Pf.: 96
Tel./fax: 87/510-245; 06-30/613-3357
Fogadóóra: hétfő 8-13-ig és 13-15-ig, kedd 8-12-ig,
péntek 13-17-ig
Mentőszolgálat OMSZ
8300 Tapolca, Ipar u. 3. Tel.: 104, 87/414-247
Tűzoltók – Önkéntes Tűzoltók
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Tel.: 105, 87/510-352, Fax: 87/510-354
Rendőrség – Tapolcai Rendőrkapitányság
8300 Tapolca, Ady E. u. 2. Tel.: 107, 87/412-322
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

KRÓNIKA

„Különös szervező
az Isten”
Családtagok, igaz barátok, tisztelők, tapolcai polgárok jöttek el december 15-én
a protestáns templomba, hogy a 4 évvel
ezelőtt elhunyt Ács János polgármesterre,
presbiterre emlékezzenek.
Az emlékezésben Szabó Emőke református
lelkész nehéz szívvel, de erős hittel vont párhuzamot ama napfény között, amely egy
évben csak egyszer ragyog be úgy a veleméri
templomba, hogy a betlehemi csillagot világítja meg és a 4 évvel ezelőtti adventi nap
között, amelyen Ács János halálhírét meghallotta.

Fotó: N. Horváth

– Mindenben Isten kezét látjuk –
mondta a lelkészasszony
– Arra az adventre gondolok, amelyről azt
hittem, hogy örömöt hoz, mint annyi másik
azelőtt. De olyan különös szervező az Isten!
Megcsörrent a telefon, és meghallottam azt a
hírt, amely nemcsak a várost, a gyülekezetet,
engem – a halálhoz szokott lelkipásztort –
döbbentett meg, de mindnyájunkat, hívőket és
hitetleneket egyaránt. Hogy az az ember, aki
advent idején segíteni sietett oda, ahol csak kevesen kapnak, ahol már nagyon várták, többé
nem tér vissza szeretett családjába, a városába. Egy egészen más úton indult haza, megtért a Teremtőhöz – mondta a lelkészasszony.
Majd az est vendégművészeit – Ivancsics
Ilonát és Szabó Gyula Győzőt – mutatta be a
jelenlévőknek. A színművészek varázslatos hangulatot teremtettek ezen a különös, várakozásteli, emlékeket idéző esten a „Hoztam valamit a
hegyekből” című zenés, verses összeállításukkal, megerősítve az advent örökérvényű üzenetét: mindannyiunkban ott lakik az Isten, csak
engedni kell, hogy szeressen bennünket.

Nemzetközi kutatócégek szerint a magyar gazdaság
2013-ban felfelé ívelő pályára fog lépni
A 2012-es év egyik sarkalatos politikai
kérdése az volt, hogy a kormány megállapodik-e vagy nem az IMF-fel és az Európai
Unióval, sor kerül-e újabb hitel felvételére? Vannak, akik sikertörténetnek könyvelik el, hogy nem vett fel ebben az évben hitelt a magyar állam. Míg mások kudarcnak ítélik meg a megállapodás hiányát.
Többek között erről is kértük Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselő véleményét.
– Inkább visszakérdeznék. Mi a teendő
akkor, ha a családunk eladósodott és hitelünk
van? Ha a bank várja a visszafizetéseket, ha
továbbra is szeretnénk megélni, szeretnénk,
hogy jusson a gyermekünk iskoláztatására, de
hitelt többet már nem akarunk felvenni? A
válasz egyszerű: megpróbáljuk a „nadrágszíjat összehúzni”, igyekszünk megtalálni azt a
gazdasági utat, amelynek segítségével csökkenteni tudjuk az adósságunkat. Így tesz a
magyar családok jelentős része, és így tesz a
magyar állam is. Az előző kormány és a
mostani filozófiája között jelentős különbség
van. Míg az előző szinte buzdította a lakosságot arra, hogy vegyen fel hitelt, vásároljon
erején felül, addig a mostani kormány adósságpolitikája az, hogy „addig nyújtózkodj,
ameddig a takaród ér”, próbálj megélni a saját
munkádból, ne vegyél fel olyan hiteleket,
amelyeket nem tudsz visszafizetni. Most,
hogy kiderült, mekkora a baj, a kormányon
kérik számon, hogy miért nem segít az
eladósodott hiteleseken. Erről az a véleményem, hogy a kormány már több száz devizahitelest megsegített. Visszatérve a kérdésére!
Akár sikernek is elkönyvelhetjük, hogy nem
vett fel a magyar állam 2012-ben újabb hiteleket különböző pénzintézetektől, igyekezett a tartalékait „csatasorba” állítani.
– Sokan megkérdőjelezik Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter azon kijelentését,
hogy jövőre növekedés várható a magyar
gazdaságban. Mint mondják, lejtmenetben
van a gazdaság, nincsenek befektetők, csökken a GDP, akkor miből a növekedés?
– Az a cél, amit a kormány a 2013-as költségvetéssel elfogadott, az egy reális cél. A
következő évben több olyan pozitív változás
várható, amely növekedési pályára állíthatja
az ország gazdaságát. Az új adózási rendszer
számtalan kis- és középvállalkozónak csökkenti az adóterheit, kevesebb lesz a bürokrácia is. Azzal, hogy a kormány azokon a stratégiai területeken (gáz, villany, távhőszolgáltatás) állami monopóliumot akar, amelyek az
energiadíjakat befolyásolják, jövőre 10%-kal
csökkenhetnek az energiaárak. A MOL jelentős részének a visszavásárlásával az üzem-

anyagárak alakulására is befolyása lesz az
államnak. Az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy a lakosság nem érezte azokat a pozitív
változásokat, amelyeket a választásoktól remélt. De ki tudhatta előre, hogy a 2008-ban
kezdődött gazdasági válság még 2012-ben,
sőt majd 2013-ban is éreztetni fogja a
hatását? Egy negatív környezetben, mint amilyenben most élünk, egy olyan kis országnak,
amilyen mi vagyunk, nagyon nehéz. Az idei
év magyar gazdaságán jelentős mértékben
rontott a mezőgazdaság helyzete. Az aszály
miatt visszaesett a termelés. Ki láthatta ezt
előre?
– A kormány oktatáspolitikáját ellenzők
már többször megfogalmazták: az iskolák államosításával a helyi önkormányzatok hatóköre lényegesen kevesebb lesz, a települések
önrendelkezési joga is csorbulni fog. Mi erről
az Ön véleménye?
– Nagyon érdekes ez a kérdés. De ha valaki
a számok mögé néz, akkor talán másképp ítéli
meg a helyzetet. Sokan mondják, hogy sem
az egészségügy, sem a szociális ügy, sem az
oktatás nem pénz kérdése. Mindenkinek joga
van a neki legmegfelelőbb ellátáshoz, és azt
az államnak finanszíroznia kell. De miből? A
pénzünk javarészét a Medgyessy-GyurcsányBajnai-kormányok elköltötték, csak hitelekből tudták finanszírozni a megszokott életmódot, így próbáltak megfelelni a társadalomnak. Magyarország eladósodott ország lett és
mint ilyen, nagyon kiszolgáltatott. A jelenlegi
kormány ezen akar változtatni az oktatás területén is. Az állam nem képes fenntartani azt
az oktatási hálózatot, amelyik már 20 évvel
ezelőtt is megvolt, akkor, amikor 20-30 ezer
gyerekkel több járt iskolába. Racionalizálnia,
centralizálnia kell. Helyes volt az a döntés,
hogy az óvodákat, az általános iskola alsó
osztályait megtartják az adott településeken,
de ha szükséges, akkor a forrást koncentrálni
kell oda, ahol az oktatás megfelelő minőségét
garantálni tudják, ahol az adott iskolatípusnak
múltja van. Nem kell messzire menni. A szomszédos Ausztriában is így van, de Amerikában
is iskolabuszok szállítják a gyerekeket az
adott oktatási intézményekbe. Az nem lehet
követendő példa a jövőre nézve, hogy az
ország minden területén több olyan iskola
épült – több száz milliós költséggel – uniós
vagy más forrásból, amely egy-két év múlva
be fog zárni, mert nem lesz gyerek. Nagyon
nehéz úgy megoldani ezt a kérdést is, hogy
mindenkinek jó legyen. Ott, ahol nem lesz
oktatás, ott az emberek kárként fogják megélni, ott pedig ahová kerül, vagy ahol megmarad, ott pedig sikernek könyvelik majd el. Úgy

A kormány politikájának
okai és következményei
Fotó: N. Horváth

Ivancsics Ilona Mezei Máriát idézte: Hoztam
valamit a hegyekből... a hitemet: érdemes élni,
de meghalni is; a meggyőződésemet: semmi
sem véletlen; a szeretetet: itt lakik bennem,
mindenben az Isten. A szeretet, mint mag a
földben – bennünk nyugszik. Bontsuk le az
önzést, adjunk, így kapunk.
Erdélyi gyermekek Jézuskához írt levelei az
emberi nyomorúság és a tiszta gyermeki bizalom
hangján szóltak; Wass Albert közölte bájos leveleket a művésznő szívhez szólóan tolmácsolta.
Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész a Bibliából vett példákkal hangsúlyozta, attól lesz
szép a karácsony, ha rátalálunk a bennünk rejtőzködő Istenre.
NHE

Az MSZP országgyűlési csoportja december 5-én kihelyezett frakcióülést tartott
Veszprémben, majd a képviselők a megye
19 településén helyi rendezvényeken vettek
részt.
Tapolcán a választási regisztráció elleni
tiltakozásként utcai aláírásgyűjtés volt, majd
a lakossági fórumot megelőzően Tóbiás
József, az MSZP frakcióigazgatója, valamint
dr. Simon Gábor országgyűlési képviselő tartott tájékoztatót a sajtó munkatársainak. A
politikusokat Lévai József, a párt helyi szervezetének elnöke fogadta.
Tóbiás József szerint a kormányt az unortodox gazdaságpolitikája vezette a kialakult
helyzethez. Az országban 4 millió ember él a
létminimum alatt, 500 ezer gyermek nem tud
naponta háromszor meleg ételt enni, a 100
leggazdagabb magyar 132 millió forinttal kap

többet az adórendszer következtében, miközben 112 milliárd forintot nem tudnak igénybe
venni a családok a jövedelem alapú családi
adókedvezmények okán. A kormányt a politikája kényszerítette a választási regisztráció
bevezetésére, mivel mindenáron hatalomban
akar maradni.
Dr. Simon Gábor arról szólt, hogy a 2 és fél
éve alatt semmi sem lett az ígéretekből. Nem
valósult meg az egymillió új munkahely, nem
lett nagyarányú adócsökkentés és „két hét
alatt rend” sem. Szó sem volt „gránit szilárdságú” alaptörvényről, szó sem volt arról sem,
hogy „kirabolják az önkormányzatokat”,
hogy elveszik a helyi önkormányzás jogát,
hogy olyan helyzet alakulhat ki, hogy egy
középosztályhoz tartozó, dolgozó házaspár az
anyagi helyzete miatt nem tudja felsőoktatási
intézményben taníttatni a gyerekeit.
NHE
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gondolom, hogy ebben a kérdésben a társadalomnak kell majd nyertesnek éreznie magát.
– Ha már az oktatásról beszéltünk, szóljunk a felsőoktatásról is. A hallgatói megmozdulásokról, tüntetésekről, a tandíj bevezetése elleni tiltakozásról.
– Amikor ez az interjú készül (december
11. – a szerkesztő), valójában még csak a
tervezetről beszélhetünk, még nem született
meg a végleges döntés, még sok minden
változhat. De az tény, hogy a felsőoktatás
rendszerét is át kell alakítani, racionalizálni
kell, a források hatékonyabb elosztására kell
törekedni. A kormányzat elképzelése az, hogy
a rászoruló, de nagyon tehetséges, valamint a
jobb anyagi körülmények között élő, de kiemelkedő képességű fiatalnak ingyenes legyen
az állami oktatás, illetve kapjon ösztöndíjat.
Míg mások – akár a 2%-os kamatú hitel
felvételével – fizessék a tanulás rájuk háruló
költségeit. Így van ez Európa több országában és Amerikában is. A másik fontos kérdés,
hogy el kell dönteni, melyek azok a piacon
elfogadott diplomák, amelyekre kereslet van,
amelyekkel el tudnak helyezkedni a fiatalok.
Napjainkban több magyar egyetemen, főiskolán oktatnak olyant – és adnak hozzá diplomát –, amivel sehol nem lehet elhelyezkedni, ugyanakkor vannak olyan piacképes lehetőségek, amelyekkel jelenleg nem él a felsőoktatás. Hangsúlyozom: senki sem lesz kizárva a felsőoktatásból, csak meg kell találnia
mindenkinek a helyét benne. A szakmunkásképzést is felül kell vizsgálni, mert ott is vannak hiányszakmák, ugyanakkor olyan is, amely
lassan kikopik. Mondok rá egy példát. Néhány
évvel ezelőtt jobb megoldásnak tűnt szerelőhöz vinni javíttatni a televíziót, mert sokkal
többe került egy új. Ma a javíttatás költségénél kevesebbe kerülhet egy újnak a vásárlása.
– Képviselő Úr! Végezetül: mit vár a
2013-as esztendőtől?
– Optimista vagyok, ezért azt mondom, ha
apró lépésekben is, de fejlődési pályára fog
lépni az ország gazdasága. Javulni fog az
emberek közérzete, a jövőjüket pozitívabban
fogják látni. Azok az intézkedések, amelyeket
a kormány a terhek könnyebb elviselésére
hoz, éreztetni fogják a hatásukat. Ezt
előlegezik meg azok a külföldi gazdaságkutatók is, akik a magyar gazdaság jövő évét
pozitívabbnak látják, mint a 2012-est, akik
azt mondják, hogy a gazdaság felfelé ívelő
pályára fog lépni.
N. Horváth Erzsébet

Tájékoztatás
Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft.
Sürgősségi Betegellátás.
Központi Ügyelet
8300 Tapolca, Ady Endre 1-3.

Tisztelt Tapolcai és
Tapolca Környéki Polgárok!
A sürgősségi (ügyeleti) betegellátás szakmai színvonalának emelése érdekében a
Tapolcai Központi Ügyelet telefonhívásait
2012. december 01-től a veszprémi mentésirányítás fogadja, és intézkedik, hogy a helyszínre mentőautót (mentőorvossal, vagy mentőtiszttel) vagy az ügyeletes autót (ügyeletes orvossal) kell-e küldeni.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy
2012.12.01-től a 87 511-083-es telefonszámon NEM a tapolcai ügyelet jelentkezik,
hanem a mentők.
Természetesen segítséget a 104-es hívószámon továbbra is lehet kérni!
Szíves megértésüket kérve jó egészséget kívánok:
Dr. Huberth János
szakmai vezető

2012. december
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„Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.”
/Dömötör Tibor: Karácsony (részlet)/

A szeretet ünnepére hangolva
A szervező Tapolca Kft. minden esztendőben igyekszik programjaival még színesebbé varázsolni a karácsonyra való ráhangolódást. Idén december 2-án kezdődött az
Adventi Várakozás rendezvénysorozat,
amely egészen Vízkeresztig fog tartani.

el, Uram!), arról, hogy a nehéz időkben is maradjunk meg szeretetben. Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész Pilinszky Jánost, Antoine de
Saint-Exupery-t, Bibliát idézett, ezáltal is érzékeltetve a bennünk élő, rejtőzködő Istent.
Végül Csere Sándor kanonok-plébános áldá-

Hagyományosan a Malomtó partján vette
kezdetét a műsor, ahol is Kovács Melinda köszöntötte a jelenlévőket, majd Farkas Csilla
pánsípművész következett. Ezután a Malomtó közepén elhelyezett adventi koszorú első
gyertyájának fénye borította be a víztükröt.
A Fő téren a téliesre fordult időjárásra te-

sa következett. Zárásként Farkas Csilla Csendes
csodák című pánsíp műsora következett.
Újdonságként hat a december 1-26-ika
között, délutánonként a Belvárosi Irodaház homlokzatán látható fényfestéses technika is.
Advent második vasárnapján, a szabadtéri
betlehemnél a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegység 4.z osztálya
elevenítette föl a lucázás történéseit. Ennek
folytatásaként játékos gyerkőcprogamok szórakoztatták az aprónépet.
Két zenei rendezvény zárta a sort, elsőként
a Q-Jazz Band, majd a Rézangyalok fúvósegyüttes adventi összeállítása következett.

Áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánok
minden tapolcai polgárnak!

Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő,
a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke

Mészáros Anna

Szakmai gyakorlat Németországban

Fotó: Dancs

Fotó: Iskola

A tapolcai tanulók ismerkedtek Stadthagennel és a polgármester is fogadta őket
A Leonardo da Vinci pályázaton a Széchenyi ják a német nyelvet.
A szakmai gyakorlat helyszínei a HannoIstván Szakképző Iskola a nyertesek között szerepelt, így 15 tanuló 3 hetes kül- ver közelében lévő Stadthagen és környéke
földi szakmai gyakorlatra kapott lehető- hoteljei és éttermei voltak.
A tanulók munkájáról a vezetők elismerésséget.
A projekt célja az volt, hogy a tanulók a sel nyilatkoztak. A szakmai gyakorlatról okpincér és a szakács szakmában új ismereteket levelet, tanúsítványt és EUROPASS mobiliszerezzenek, új ételeket ismerjenek meg, új tási igazolványt kaptak, ami a későbbi munNHE
terítési módokat sajátítsanak el és gyakorol- kába állásnál jó ajánlólevél lesz.

Karácsonyi ajándék
A Tapolcai Városi Képzőművész Kör december 6-án különleges ajándékkal lepte
meg Csere Sándor kanonok-plébánost.

Fotó: N. Horváth

Csere Sándor kanonok, a portré és
az alkotó: Horváth Róbert
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A képzőművész kör minden egyes tagja
vállalkozott a markáns arcú Csere Sándor
portréjának elkészítésére, közülük a legjobban
sikerültet adták a kanonok-plébánosnak. Az
ajándékképet Horváth Róbert készítette.
– Óriási meglepetésként ért engem ez az
ajándék – mondta meghatottan Csere
Sándor kanonok. – Sok helyen láttam már a
plébániákon az egykori plébánosok, káplánok arcképét a falon, de arra nem gondoltam, hogy én is egy leszek azok közül, akit
megfestenek. Megmondom őszintén, bár
nem vagyok híve a magamutogatásnak, de
most itt, az életem delelőjén nagyon jólesik,
hogy így is gondoltak rám. Isten fizesse meg
munkájukat, különös tekintettel Horváth
Róbertét, akinek a művészetét csodálom és
tisztelem – tette hozzá a kanonok-plébános.
N. Horváth Erzsébet

Fotó: Dancs

Lucázás a TÁI Bárdos Lajos Intézményegység 4.z osztálya előadásában
kintettel Császár László polgármester rövid
köszöntőjét követően a Tapolcai Általános
Iskola Bárdos Lajos Intézményegység 5.a
osztályos tanulói adták elő ünnepi műsorukat.
A szabadtéri betlehem (alkotó: Nagyboldogasszony Római Katolikus ÁI) kapunyitását követően a történelmi egyházak képviselői közül elsőként Szabó Emőke református
lelkész szólt az Úr eljöveteléről, az első
keresztényi köszöntésről (marana tha – Jöjj
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Fotó: Dancs

Fotó: Dancs

Táncház a Kinizsi Táncegyüttessel
Advent harmadik és negyedik vasárnapja
is színes, tartalmas programokkal várja a település polgárait.
Dancs István

Tapolca Város
Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit
december 21-én 18 órára
a Fő téren feldíszített
fenyőfához,
a Mindenki Karácsonya
városi ünnepségre.

KRÓNIKA

Tájékoztató a fizető parkolók 2013. évi díjairól
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013.
évre szóló havi és tárgyévi bérletek értékesítését 2013. január 2-ától kezdjük meg az
Arany J. u. 1. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodánkban.
Bérlet csak az „A” díjosztályú járművekre
váltható.
Díjmentes vagy kedvezményes bérletet kizárólag azok a tapolcai lakók és vállalkozók
igényelhetnek, akiknek nincs lejárt idejű tartozásuk Tapolca Város Önkormányzata, vagy
az üzemeltető (Tapolcai Városgazdálkodási
Kft.) felé. Ezen bérletek kiállításához továbbra is szükség van az adócsoport által kiadott
önkormányzati igazolásra.
A 2012. december 31-ig érvényes bérletek
2013. január 13-ig használhatók pótdíj nélkül.
2013. január 1-jétől a parkolási díjak változatlanok.
Tapolca Város Önkormányzata által meghatározott tárgyéves kedvezményes, díjmentes bérletárak:

Házasságot
kötöttek:
Szalay György és Hajnády Krisztina Kitti

Évfordulók
1890. december 15.
122 éve
Megnyílt az újonnan felállított vinczellériskola.
Igazgatója Deák Tamás szőlészeti vándortanító lett.
1940. december 18.
72 éve
Erdélyi menekültek csoportja érkezett Tapolcára.
Megsegítésükre helyi mozgalom indul.
1890. december 21.
122 éve
Megjelent a Tapolcza és Vidéke mutatványszáma. A helyi és vidéki érdekű társadalmi hetilap
célja: „Inteligens lakosság saját közlönye révén
beszéltessenek meg városunk és vidéke érdekei.”
1850. december 31.
162 éve
Tapolcza lakóinak száma 2902 fő.
1905. december 31.
107 éve
1905. évben a „tapolcai községi népkönyvtár”
állománya 326 kötet. 97-en vették igénybe. 2958
kötetet kölcsönöztek.
1920. december 31.
92 éve
Tapolca lakóinak száma 7055 fő.
1960. december 31.
52 éve
Tapolcai Tavasbarlang vízalatti folytatásának
felfedezésére indult expedíció.
/A Wass Albert Könyvtár és Múzeum archívumából/

(Minden esetben ÖNKORMÁNYZATI
IGAZOLÁS BESZERZÉSE SZÜKSÉGES
és csak „A” díjosztályú járműre váltható ki,
amennyiben nincs lejárt határidejű tartozása
az üzemeltető felé)
– tapolcai állandó lakhellyel rendelkező,
magántulajdonban lévő, gépjárműadót Tapolcán fizető állampolgároknak a ZÖLD-övezetre vonatkozóan: 4.500 Ft/év + 800 Ft bérlet
kiállítási díj.
– tapolcai vállalkozóknak, akik a gépjárműadót Tapolcán fizetik, ZÖLD-övezetre vonatkozóan: 17.000 Ft/év + 800 Ft bérlet kiállítási díj.
– tapolcai fizető parkolók mellett lakó gépjármű tulajdonosok (kivéve a Kertvárosi utcák:
Semmelweis utca, Glázer Sándor utca, Bartók
Béla utca és Úttörő utca), lakásonként 1 db díjmentes bérletre jogosultak, amely a lakóhelyhez legközelebbi fizető parkolóban használható díjmentesen 800 Ft bérlet kiállítási díj.
A SÁRGA-bérlet a Keszthelyi u., Deák F.u.,
Kossuth L. u-tól északra lévő II. övezetű (ZÖLD-

zóna) parkolókba biztosítja a díjmentes parkolást.
A KÉK-bérlet a Keszthelyi u., Deák F.u.,
Kossuth L.u-tól délre lévő II. övezetű (ZÖLDzóna) parkolókba biztosítja a díjmentes parkolást.
A SÁRGA-bérlet a déli, a KÉK-bérlet az
északi városrészben nem érvényes.
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét,
hogy amennyiben a kedvezményezett lakóhelye, a gépjármű tulajdonosa vagy az üzembentartója az érvényességi időszak alatt
megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon
belül vissza kell szolgáltatni. Ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Valamennyi díjövezetre vonatkozó (PIROS)
tárgyévi bérlet ára 2013.01.01-től: 40.000
Ft/év + 800 Ft bérlet kiállítási díj.
Tapolca Város Önkormányzata által meghatározott havi bérletárak 2013.01.01-től:
Havi bérlet összparkolós (PIROS) 4.500
Ft/hó + 800 Ft bérlet kiállítási díj;
Havi bérlet II. díjövezet (ZÖLD) 2.300 Ft/hó
+ 800 Ft bérlet kiállítási díj.

A rendőrség és polgárőrség is készül az ünnepekre
Amíg a város polgárai szorgalmasan vásárolják a karácsonyfa alá való ajándékokat,
addig a rendőrség és településünk polgárőrei lehetőségeikhez képest igyekeznek fenntartani a rendet az utakon, utcákon és az
ilyenkor forgalmasabb, látogatottabb bevásárlóközpontok körül. Lapunk a két legilletékesebb személyt kérdezte meg ez ügyben.
Szalkai Zsolt elnök: – A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület felkészült az év végére. Az egyesület tagjai fokozott járőrszolgálatot
teljesítenek az év utolsó hónapjában. Minden
nap 4 fő teljesít szolgálatot délelőtt is, valamint
a kora esti órákban, a belvárosban és a bevásárlóközpontok közelében. A rendőrséggel
közös akcióban veszünk részt, a hidegre való
tekintettel fokozott figyelemmel kísérjük a hajléktalanokat és azon idős embereket, akikről
tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak, mozgásuk korlátozott és nincs segítségük. A hétvégéken a fiatalok is potenciális áldozatok a bulik
felelőtlen szórakozása miatt. Ilyenkor egyesületünk hosszabb ideig járőrözik és létszámilag
is komolyabban készül ezen időszakra.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánok magam és polgárőr társaim nevében!
Bakler Zoltán főhadnagy, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály mb. vezetője: – A rend-

őrségnek már az ünnepek előtt egy hónappal föl
kell készülni az előre meghatározott feladatokra. A karácsony mellett az év utolsó napja és a
zord időjárás okozta teendők is komoly odafigyelést igényelnek. A szeretet ünnepére készülve, a vásárlási lázban gyakran megfeledkezünk
értékeink védelméről. Az év ezen időszakában
megnő az áruházak parkolóiban a gépkocsi
feltörések, zsúfolt helyeken az alkalmi lopások
száma. A karácsonyi felkészülés alatt némi
odafigyeléssel megelőzhetőek ezek a dolgok.
Az említetteken kívül foglalkoznunk kell – az
Önkormányzattal és a polgárőrökkel karöltve –,
a hajléktalanokkal. Odafigyelünk, hogy sem ők,
sem azok, akiknek nincs pénzük tüzelőre, vagy
korlátok közt élnek, ne kerüljenek életveszélyes
helyzetbe. Szilveszter napján is figyeljük a történéseket, főleg a túlzott alkoholfogyasztás következményei miatt. Külön hangsúlyt fektetünk
a pirotechnikai eszközök forgalmazására és felhasználására. Nem szeretnénk, ha az ünnepek
előtti készülődés tragédiákkal végződne. A rendőr nem jókedvében ellenőriz, intézkedik, célja a
rend fenntartása, közlekedési szabályok betartatása. Számunkra akkor ünnep a karácsony, ha
minél kevesebb a bűncselekmény, a szabálysértés
és a közlekedési baleset. Minden kedves olvasónak szeretetteljes, áldott, békés ünnepnapokat kíván a Tapolcai Rendőrkapitányság! DI

Érvényes parkolási óradíjak:
„A” kategóriában:
PIROS-zónában: 260 Ft/óra
ZÖLD-zónában: 180 Ft/óra
„B” kategóriában:
PIROS-zónában: 1040 Ft/óra
ZÖLD-zónában: 720 Ft/óra
A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kérjük a tisztelt gépkocsi-tulajdonosokat,
hogy a bérletet, jegyet, mozgássérült igazolványt, egyéb parkolásra jogosító okmányt a
SZÉLVÉDŐ MÖGÖTT ELLENŐRIZHETŐEN SZÍVESKEDJENEK ELHELYEZNI.
Ügyfélszolgálati Irodánkban készséggel
állunk rendelkezésükre!
Címünk: Tapolca, Arany János u. 1.
Telefonszámunk: 87/412-767
Nyitvatartási idő:
hétfő, kedd, csütörtök:
7.30-15.45
szerda:
7.30-17.15
péntek:
7.30-13.15
Tisztelettel:
Városgazdálkodási Kft.

Vígadjunk együtt!

Mindenkit szeretettel vár Tapolca Városa az alábbi év végi vígasságokra.
December 30-án 9:30-tól év végi malackodás – disznóvágás, kolbásztöltő-, énekés táncverseny, malacfuttatás, máglyagyújtás stb. – Szőke Andrással a Tóparton.
December 31-én 10 órától Szilveszteri Családi Futóverseny a Tóparton. Díjtalan nevezés a helyszínen 9 órától; 10:45 Boombatucada-ütősegyüttes; 11 órától Szilveszteri
Malomtó-úszás Schirilla Györggyel és
Csapó Gáborral. Jelentkezés: uszas@tapolcakft.hu; 19 órától Szilveszter a Fő téren –
Utcabál. Éjfélkor köszöntőt mond Császár
László polgármester. Sztárvendég: Nagy Feró.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pedagógusképzés
a Tapolcai Óvodában
2012 / 09 / 03
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0047 azonosító számú pályázattal a Tapolcai Óvoda 10.793.060.Ft pályázati támogatást kapott.
Pályázat időtartama: 2010. július 01 – 2012. szeptember 03.
Három óvodapedagógus két éves továbbképzésen vett részt.
Az alábbi szakirányokon szereztek új ismereteket: teljesítmény értékelési és minőségfejlesztési szakterületen; gyógytestnevelés tanításra felkészítő
szakirányú továbbképzési szakon; kisgyermekkori befogadó nevelés szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen.
A képzések során elsajátított ismeretek növelik a nevelő munka hatékonyságát,
a befogadó szemlélet erősítését, a mozgásszervek fejlesztését, a betegség megelőzését, az egészség őrzését s az intézmény működési folyamatainak feltárását,
javítását.
A kisgyermekkori befogadó nevelés szakirányú képzés során, új ismereteket
szerzett munkatársunk a differenciált nevelésről. Segítséget kapott a hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatását segítő munkához, az SNI-s gyermekek befogadásához, neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai
tevékenységhez.
A gyermekkorban kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része speciális

gyakorlatokkal megelőzhető. A gyógytestnevelés tanítására felkészítő szakirányú
képzésen szerzett ismeretek jól beépíthetők a gyermekek napi, szervezett
mozgástevékenységébe, ezáltal segítve a mozgásszervek megfelelő fejlődését.
Az intézmény működése akkor jó, ha szervezetten, hatékonyan és jogszerűen
végzi munkáját. Tevékenységével partnerei elégedettek. A minőségügyi koordinátor-képzés során szerzett ismeretek az intézmény munkájának értékelésében, a
partnerek igényeinek felmérésében s a fejlesztendő területek meghatározásában
segítenek.
A pedagógusok a megszerzett ismeretekkel hozzájárulnak az intézményi nevelőmunka színvonalának emeléséhez.
(x)

Tapolcai Óvoda
Cím: 8300 Tapolca Dobó tér 5
Telefon: +36 (87) 510-907
E-mail: szivovi54@enternet.hu
Honlap: http://tapolcaiovoda.hu
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ADVENTI VÁRAKOZÁS

„A Betlehemi Kisded üzenete: Szeressétek egymást!” „Egy vándor jár
A karácsony, Jézus születésének ünnepe
rendelkezik azzal a varázslattal, hogy milliókat a szeretet érzése hatja át. Ez rendjén
van, mert testből és lélekből vagyunk. Az
érzelem szép, de kevés. Kell, hogy tartalommal és következménnyel járjon, azaz
késztessen bennünket jó cselekedetekre.
Az egymáshoz kötődő szeretet-kapcsolat és
a belőle fakadó jó tettek egy-egy családon
belül valósulnak meg legszebben.
A Gyermek-Jézus szeretetre indít bennünket, mint minden ártatlan kisgyermek. Amenynyire a gyermekkori ártatlanságot őrizni tudjuk magunkban, annyira a szeretetből fakadó
boldogságot is elérjük.
Akiben nincs szeretet, az a karácsony ünnepét nem érti meg. Az idők folyamán szép számmal találunk jó, megható és vonzó példákat.
Menjünk vissza gondolatban az első karácsony eseményeihez. Mi is történt a betlehemi pásztorokkal? Nyugodtan virrasztanak a nyájaik mellett, és egyszer csak vakító fényesség
lepte meg őket. Ez ösztönösen félelmet keltett
bennük. Azonban a félelem szinte azonnal
örömmé változott. Az angyal azt hirdette nekik: „Ne féljetek Pásztorok, mert nagy örömet

hirdetek nektek, megszületett a ti Üdvözítőtök.
Ez lesz a jel, találtok Kisdedet pólyába takarva és jászolyba fektetve.” Az égből jött hír
nyomán öröm és boldogság töltötte el a pásztorok szívét, lelkét. A jóra való készség rögtön megnyilvánul tettükben. Azonnal látni akarják a csodát. Elindulnak a Kisded jászolyához,
akit megtalálnak anyjával együtt. Nem zavarja
őket, hogy istállóban, jászolyban találták a kis
Jézust, leborulva imádták Őt. Azután nagy
örömmel tértek haza, és mindenkinek elhíresztelték, amit láttak és hallottak a Gyermekről.
Az esemény valamire tanít bennünket. A
történet földi vonatkozása, hogy ennél szegényebb körülmények között nem születhetett
volna Jézus. Így nem mondhatja senki, hogy
én nem közelíthetek a Betlehemi Kisdedhez,
mert akkora pompában született. Nem született pompában, tehát mindenki bátran felkeresheti. Ha a világ Ura így megalázta magát
érettünk, akkor ezen el kell gondolkodnunk.
Ez is az ünnepnek egyik fontos üzenete.
Aztán nézzük a napkeleti bölcsek példáját.
Olyan tiszta lelkű személyek voltak, akiknek
megígérte Isten, hogy jelezni fogja nekik, ha
megszületik a világ Üdvözítője, akit szívesen

neveznek MESSIÁS KIRÁLYNAK. A születést számukra egy csillag jelezte. Valami azonban velük is történt az úton. Jeruzsálemnél eltűnt a csillag, amely vezette őket. Úgy gondolhatták, hogy máris megérkeztek a világ Üdvözítőjéhez. Amikor azonban érdeklődnek az
újszülött Király után, senki nem tud semmiről.
Ez a váratlan fordulat az ő hitük próbája is volt.
A bölcsek a próbát kiállták, és újra feltűnt nekik
a csillag, amely aztán elvezette őket a Gyermek-Jézusig. Itt is elképzelhetjük, hogy mekkora öröm töltötte el szívüket, lelküket, hogy
nem hiába tették meg a fáradságos utat, megtalálták a MESSIÁS KIRÁLYT. Örömmel és
boldogsággal teli szívvel imádták a Kisdedet,
gazdag ajándékot adva át neki. Aki a karácsony örömét magával akarja vinni, el kell jutnia
Jézusig. – Szeressétek egymást – mondja Jézus.
Az angyaloknak is van üzenete: „Dicsőség a
magasságban Istennek, Békesség a földön a jóakaratú embereknek.” Hogy a karácsony öröme
meglegyen, vezéreljen minket a hit és a szeretet.
Mindenkinek Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és Áldásos Új Esztendőt Kívánok!
Csere Sándor
kanonok-plébános

„Advent a várakozás megszentelése”
Ádvent a várakozás megszentelése. Rokona
annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg
kell tanulni vágyakozni az után, ami a
miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így.
Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött.
Télen: az első hóesésre.
– Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni,
hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt,
ami a mienk” – írja Pilinszky János.
Ádvent az az idő, amikor Istenre várunk,
hogy megérkezzék hozzánk. Arra hangoljuk
lelkünket, hogy megszülessék bennünk. Bensőnkben pontosan tudjuk: ha Isten megérkezik, akkor minden jó lesz. Azonban azt is
tudjuk, hogy még nem készültünk fel egészen, még nem vagyunk nyitottak Isten érkezésére; tudjuk, hogy Istent csak szívünk egy
részébe tudjuk beengedni, mert még túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal, mert
túlságosan sok minden elfoglalja az Ő helyét.
Nyisd meg szívedet és próbálj meg minden

idegszáladdal Isten érkezésére várni. És bízz
abban, hogy Isten érkezése teljesíti várakozásaidat, lehet, hogy csak egy pillanatra, csak
egy rövid időre, amikor ráérzel életed Istenére, amikor egy vagy az életedben jelenlévő
Istennel. Aztán ismét csak távollétét érzed és
vágyakozol utána, hogy egyszer mindenkorra
eljöjjön hozzád, és te mindig egy legyél vele.
Isten ígérete, melyet Izajás próféta közvetít,
kitartó várakozásra bátorít. Talán úgy érzed magad, mint egy fatörzs, amelyet a földig levágtak. Sok reményedről kiderült, hogy csak illúzió, s az a benyomásod, hogy életed csak szánalmas maradéka annak, amit megálmodtál magadnak. Talán barátságod megszakadt. Szépen növekvő munkádat valaki kettétörte, mindig és
mindent félremagyaráznak. Többször akartál
megváltozni, ám sorra kudarcot vallottál;
fogadkoztál, de bajaid miatt mindig másokat
vádoltál, így nem is juthattál előre. Még imádkozni is megtanultál, minden hiába! Legfeljebb

a bajt ismerted fel, a gyógyulás útját már nem.
Az a bajunk, hogy elfordultunk Istentől,
nem bíztunk benne. Ez pedig maga a bűn: elfordulás, bizalmatlanság, engedetlenség … A
bűnből-bajból nem is képes egyedül, segítség
nélkül kilábalni az ember. Helyzetünk mégsem reménytelen. A kivágott fa óriási gyökérzetében nagy az erőtartalék. A fa élni akar. …
Isten megígéri neked, hogy a te félbetört lehetőségedből is új élet fakad, a belőle előtörő fiatal hajtás gyümölcsöt hoz. Életed nem gyümölcstelen, még ha úgy is érzed, hogy hiába
élsz. Éppen ott, ahol úgy érzed, hogy megnyestek, előtör belőled az új. …. Ha Izajás
szavait egész lényeddel hallgatod, ha bízol
ezekben az ígéretekben, akkor tartalmas lesz a
várakozásod, akkor részed lesz abban a nagy
kalandban, hogy felfedezed, ami a tiéd, rátalálsz
a benned élő, de néha rejtőzködő Istenre, és
életed megújul, mint a törzs. Honthegyi Zsolt
evangélikus lelkész

A Vincés nővérek karácsonyváró csendje
A telefonkönyvben így olvasható a nevük:
Irgalmas Nővérek. Mikor a nővérek budapesti Ranolder Intézetében végeztem a tanítónőképzőt, még teljes nevükön szerepeltek: Depaul Szent Vince Szeretet Leányai
Irgalmas Nővérek.
A francia alapítású társulat tagjai 1950-ig
– feloszlatásukig – jellegzetes fehér kornettos-galléros „egyenruhájukban” tűntek fel s
dolgoztak iskolákban, óvodákban, kórházakban, karitatív téren – a rendalapító szándéka
szerint.
Magyarország városai közül Veszprém,
Keszthely, Pápa, Kaposvár, Tapolca, Pest iskoláiban az intézetalapító Ranolder János
püspök az irgalmas nővéreket alkalmazta
óvodában, elemi iskolában, polgári iskolában, tanítónőképzőben, ipari leány-középiskolában. De sok kórházban is szolgáltak
Vincés nővérek.
A templomdombi óvoda előterében a falon
függő márványtábla felirata is erről tanúskodik:

1950-ig mintegy 12 nővér szolgált; tanítottak elemi iskolában, óvodában, dolgoztak
kórházban. 1999-ben még 5 nővér működött. Jelenleg 3 törzstagjuk van. A lengyel tartományból kapnak átmenetileg kisegítőket.
Csendes életük imával-munkával telik.
Jézus-váró adventjük – természetesen – még
bensőségesebb. Rorátéval indul a nap, állapotbeli feladatokkal folytatódik. Egyikük a
kórházban dolgozik, másikuk az óvodában,
ismét másik szociális munkában, ill. a rend-

házban. Az ima és engedelmesség irányítja
életüket.
Miután 1989-ben újraalakulhatott a társulat, az új idők új kihívásaival kellett szembenézniük – akár külsőleg is. Így pl. a rendi
ruha leegyszerűsödött: sötétkék kendő fedi a
fejet, sötétkék szövetruha-fehér pulóver az öltözetük.
De szellemük a régi: egyszerűség, engedelmes szeretetszolgálat; imával kísért napirend tölti be életüket.
G. Dr. Takáts Gizella

RANOLDER JÁNOS VESZPRÉMI PÜSPÖK
ÉPÍTTETTE EZT AZ INTÉZETET
LEÁNYNEVELÉS CÉLJAIRA
1872-BEN
ÉS VEZETÉSÉT
AZ IRGALMAS NŐVÉREKRE BÍZTA.

A szerzetesrendek feloszlatása után ki-ki
képesítése, ill. lehetősége szerint helyezkedett el civil pályán.
Tapolcán a két világháború között, ill.
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Ranolder püspök, az irgalmas nővérek és gondozottjaik
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az út porában”
„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha
valaki meghallja a hangomat és kinyitja az
ajtót, bemegyek akkor”
Jelenések 3.20
Minden ember életében meghatározó jelentőségűek az éveink során megélt boldog
pillanatok, idők, akkor is, ha sokszor már
csak emlékként élnek bennünk. Olyan jó érzés visszagondolni a vidám örömös, boldog
percekre, még akkor is, ha néha úgy érezzük,
hogy az évek múlásával, gondok sűrűsödésével egyre mélyebbre kerülnek lelkünkben.
Előhívni úgy nagyon nehéz, hogy általuk
nemcsak a múlt örömei, hanem a jelen és
jövendő még előttünk álló nagy lehetőségei
tudatosodnak bennünk. Minél idősebb az
ember, annál több emlékkel gazdagszik, szép
emlékekkel, amelyekről az idő szépen lehámozza a megélt nehézségeket, gondokat – és
ez olyan csodálatos.
Ha a saját életünkre nézünk, milyen örömmel tölt el, ha gyermekkorunk szép pillanataira gondolunk, szüleinkre, akik olyan szeretettel néztek ránk, ahogyan azóta csak kevesen, a pillanatokra, amikor valaki átölelt, akit
szerettünk, amikor megfogtuk életünk párjának a kezét, az érzésre, amikor gyermekeinket először tartottuk karjainkban, amikor valaki úgy mondott köszönetet, hogy nem is vártuk.
Nagy pillanatok ezek, fontos pillanatok,
gyönyörű pillanatok, de mégsem döntő pillanatok. A hívő emberben azt tudatosítják,
hogy sok-sok panaszom, zúgolódásom, nehézségem ellenére mennyit kaptam Istentől –
sokszor érdemtelenül. Istentől, aki szeret, aki
örömeinkkel úgy tud örülni, ahogyan senki
sem tud a másik örömének.
Ahhoz, hogy az életünkben megélt szép pillanatok a jelenemre, jövőmre nézve Isten szemszögéből igazán döntő pillanattá legyenek –,
szükséges a felismerés, érthetetlen Isten hozzánk való szeretete, aki ad mindig – újra és újra.
A kérő, vagy éppen még csak kereső ember
békességre, boldogságra, örömre, reménységre
váró és vágyó ember életének csúcsa az, ha
eljut oda, hogyha megáll a „karácsonyi jászol”
előtt gondolatban – nem az angyalok énekét
hallja, nem a pásztorok és bölcsek hódolatát,
hanem saját hangját. Így szeretett engem –
személy szerint az Isten, hogy a legdrágábbat
Krisztusban, Fiát adta érettem – bármilyen
hihetetlen, csak ezzel az egyetlen lelkünkből,
egyszer őszintén feltörő felismerés által lehet
életünkre, jövőnkre, megzavarhatatlan boldogságunkra, békességünkre, reménységünkre
nézve igazán döntő pillanattá, talán éppen ez a
karácsony. Ne szalasszuk el!!!
Egy erdélyi, közelmúltban elhunyt református lelkész – költő gondolataival szeretnék
köszönteni minden ismerős és ismeretlen,
hívő és hitetlen vagy éppen kereső testvéremet. Bíztató gondolatokkal, hogy bárki vagy
bárhol vagy, bármilyen vagy, talán éppen
most 2012 karácsonyán, de találkozhatsz az
értem földre jött Krisztusban Istennel.
„Egy vándor jár az út porában.
Elűzöd? Újból visszajön.
Megáll a templomban, házközepén:
Békesség néked, így köszön.
Gúnyold ki, küldd el, mindhiába,
a sértés róla mind lehull,
keres nappal és éjjelente
az ajtód kilincséhez nyúl.
Vígan vagy éppen, vagy szomorkodsz
a falaid közt, látja jól.
Kopogtat egyre, Ő, a Vándor,
ó, tárd ki ajtód, hogyha szól.
Ne nyomd eléje széles vállad,
hisz konok dacod csak pehely,
ki sírkövét is felemelte,
majd játékszerként dönti fel
mindazt, mi benned zord közönyként
szívednek mélyén tornyosul,
egyszer még győzni fog a Vándor,
és nagy tusádban te maradsz alul.”
Szabó Emőke református lelkész

KULTÚRA

Az alkotás megőrzi az embert
– Amatőr alkotónak tekintjük magunkat.
Kezünket a szép létrehozására való törekvés, az örömszerzés vágya vezeti – saját
magunknak és másoknak – mondta Varga
Károly, a Tamási Áron Művelődési Központ
égisze alatt működő Tapolcai Városi Képzőművész Kör vezetője a november 30-án
megnyílt, hagyományos év végi kiállításon.
A volt Okmányiroda épületében megrendezett tárlaton 7 alkotó mutatta be műveit:
Horváth Róbert, Horváth Zsolt, Pálfiné
Szabó Éva, Stankovics Béláné Anikó, Szita
Szabolcs, Tihanyiné Bálint Zsuzsa és Varga
Károly.
Bognár Ferenc, a Tamási Áron Művelődési
Központ igazgatója megnyitójában nemcsak az
amatőr képzőművész kör történetét vázolta fel,
de szólt arról is, hogy Tihanyiné Bálint Zsuzsa
művészeti vezető útmutatása nyomán számtalan
olyan alkotás született már, amely bárhol megállná a helyét. Új technikával, új megoldások-

kal kísérleteznek az amatőr alkotók közül többen. Így született meg Szita Szabolcs festékszórós megoldással készült műve és Horváth Zsolt
technika-kollázzsal teremtett egyedi világa is.
– Az alkotók elhivatottságáról, a művészet
iránti tiszteletről maguk az alkotások beszélnek. Tiszta, világos közlésmódok, harmonikus formák, egyensúly és rend jellemzi e
műveket – hangsúlyozta Bognár Ferenc –, de
mégis minden egyes munka egyéni látásmódot, sajátos mondanivalót hordoz.
A zsúfolásig megtelt kiállítóterem közönsége nemcsak az alkotásokban, de Horváth
Nikolett és Németh András énekes-gitárjátékában is gyönyörködhetett ezen az esten.
A tapolcai amatőr képzőművészek december 13-án a Megyeházán is nagy sikerrel mutatták be alkotásaikat. A kiállítás megnyitón
Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés alelnöke
a művészet és az ember kapcsolatáról szólt.
N. Horváth Erzsébet

„Ülj le, ahol énekelnek”
„Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak
nélkül tudjunk imádkozni.” A szervezők
John Lennon gondolatát kölcsönözve várták az érdeklődőket december 8-án a VOKE
Batsányi János Művelődési és Oktatási Központba. Itt rendezték meg a már hagyományos Adventi Kórustalálkozót.

reknek” – idézett a világirodalom egyik legnagyobb költőjétől Ács Jánosné, aki a Protestáns Egyházközösség nevében szólt, majd utalt
az Eizler Csaba három évvel ezelőtti kezdeményezésére, amely azóta már hagyományos
Adventi Kórustalálkozóra nőtte ki magát.
A találkozót a Batsányi Népdalkör tartal-

Angyalok bűvöletében
A VOKE Batsányi János Művelődési és
Oktatási Központban került sor – december 1-jén – annak a kiállításnak a megnyitójára, ahol az angyalok játszották a
főszerepet.

Fotó: Dancs

Móricz Virág Liza édesanyjával gyönyörködik az angyalokban

Csere Sándor kanonok-plébános megnyitójában Wass Albert azon művéből idézett,
amely az „angyalok könnyéről” szólt. A katekizmusra hivatkozva hangsúlyozta: ezeknek
a lényeknek értelmük és szabad akaratuk van,
de testük nincs. Majd így emelte ki a rendezvény jelentőségét: – Egy ilyen kiállítás
nagyszerű alkalom arra, hogy felelevenítsük
a hitünket, ebben rejlenek pozitív lények, az
angyalok. Velünk együtt örülnek, ha jók
vagyunk… és szomorúak, ha rosszak.
Hallgassunk hát az angyali szóra, mert a jó
útra szeretnének terelni bennünket!
Lehoczky Judith tolmácsolásában hangzott
el a Panis Angelicus kezdetű ének (Angyalok
kenyere). Majd arra is lehetőség nyílt, hogy
Füstös Zsuzsanna irányításával gyöngyangyalokat készítsenek a gyermekek és szüleik. DI

Fotó: Dancs

A Batsányi Vegyeskart is vastapssal jutalmazta a közönség
Sólyom Károly alpolgármester köszöntőjé- mas énekei vezették be, őket a badacsonytoben rámutatott, hogy a város vezetése különö- maji Nők a Balatonért Egyesület Kórus, a
sen fontosnak tartja a civil szféra bevonását a Tapolcai Protestáns Énekegyüttes, a Tapolcai
település életébe. Mindezt szerény keretek kö- Női Kamarakórus, a balatonedericsi Magnizött, de támogatta és támogatni is fogja az Ön- ficat Kórus, majd a szintén helyi Batsányi Vekormányzat. – Egy lélekemelő program ez is, gyeskar követte.
Idén sem maradhatott el a közös éneklés.
amely advent idején még hatványozottabban
jelentkezik. Így is közelebb kerülve a karácsony Felemelő érzés volt hallani a több, mint száz
misztériumához – fogalmazott az alpolgármester. torokból felcsendülő dalokat. Majd Kuti
A zene percei következtek: Praetorius: Géza, a Dunántúli Református Egyházkerület
Hadd zengjen énekszó című művét adta elő esperesének áldása következett.
Az Adventi Kórustalálkozó állófogadással ért
Haga Réka és Haga Kálmán.
– Felemelő és csodálatos alkalmak ezek. A véget, ahol a Széchenyi István Szakképző Iskoközös együttlétre, lelki töltődésre hívjuk se- la gasztronómiai csodáiból falatozhattak a rengítségül a muzsikát. Goethe szavaival: „Ülj dezvény résztvevői. A kiszolgáló-személyzetet is
le, ahol énekelnek, daluk nincs a rossz embe- az iskola vendéglátós tanulói biztosították. DI

Randevú a Kilimandzsárónál
Előszó a 2012-ben megjelent, fenti című naplóból
Családi iratokat, az Afrika Múzeum régi
dokumentumait keresve néhány hónapja
találtam rá egy félretett íróasztal fiókjának
mélyén egy megfakult dossziéra, amelyen
ez a felirat áll: Randevú a Kilimandzsárónál.
Azonnal megrohantak az emlékek… Újra
átéltem azokat a felejthetetlen és a további
életemet meghatározó pillanatokat, amelyekkel engem, a pesti irodista lányt 1972
nyarán az örök hófedte Kilimandzsárónál a
harmad unokabátyám, a híres vadásszá lett dr.
Nagy Endre megajándékozott.
Akkor és ott értettem meg, hogy akinek
vadászszíve van, azt soha nem engedi el a
természet. „A vadászat elsősorban erdőt
jelent, testet-lelket újjászülető erdőzúgást.
Fát jelent és vadvirágot, gombát és szamócát,
iszalagot és tüskét, kígyót és békát, tücsköt és
bogarat, napsütést és égzöngést, hársfavirág
szagát, harkály berregését… Ez szabadságot
jelent és magányt. De még mindezeknél is
sokkal, sokkal többet jelent a vadászat!” –
írja egyhelyütt Széchenyi Zsigmond.
Hálát adok a Jóistennek, hogy 40 évvel
ezelőtt a kegyeibe fogadott, hogy megmutatott egy szeletet Afrika természeti kincseiből
és megismerhettem egy vadászszívű csodálatos embert!
Ahogy lapozni kezdtem az Erika-írógéppel, hártyavékony papírra írt, megsárgult
naplómat, megelevenedett a múlt…
Újra átéltem a „Vasfüggöny” mögül érkezettek gyomorszorító izgalmát a frankfurti
repülőtéren, a repülés addig soha nem tapasztalt, félelemmel vegyes útját. Újra éreztem a
szavannák semmihez sem hasonlítható illatát,
de leginkább azt a felejthetetlen pillanatot éltem át, amikor megpillantottam a forró Afrika
hófödte hegyét, a Kilimandzsárót.

Dr. Nagy Endre farmján a természettel
egyritmusú élet fogadott. Az ott töltött napokban, hetekben egy másik világba kerültem.
Magamnak sem mertem bevallani, de már
akkor, legbelül, a szívem mélyén éreztem,
hogy ez a találkozás örök életre szól...
Döbbenten lapoztam át újra és újra a 40
évvel ezelőtt írt naplómat. Az elvégeztetett
bizonyossága minden sorban, minden oldalon ott lapult. De a hogyan még másfél évtizedig váratott magára.
Nem hiszek a véletlenben, sokkal inkább a
sorsszerűségben. A sors azért sodort Afrikába, hogy beteljesítsem a születésemmel kapott küldetésem, hogy szívvel és lélekkel, teljes odaadással abban segítsem a később fér-

jemmé lett örök vadászt, hogy úgy térhessen
vissza a gyökereihez, hogy magával hozhasson egy csöppnyi Afrikát. A Balatonedericsen
1988-ban megnyílt Afrika Múzeum alapjául
az a családi kúria szolgált, amelyben a bölcsőmet ringatták. Bandi családja a szomszédságban lakott. Ő volt az első, aki miután megtudta, hogy édesanyám egy kislányt szült,
azaz engem, rohant hozzánk, a karjaiba vett.
Majd teltek az évek. Ő elment Afrikába, én
pedig Budapestre kerültem. Az 1971-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Vadászati Világkiállítás hozott újra össze bennünket.
Ő vezette a tanzániai pavilont. Az elkövetkezendő évben egyre gyakrabban jött haza,
Magyarországra. Elõször csak a szarvasbő-

Fotó: Archív

A könyv szerzője, Beretz Katalin és dr. Nagy Endre 1972-ben Afrikában
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gésre, de aztán már ok sem kellett hozzá.
Majd hamarosan megérkezett tőle a távoli
földrészről, Afrikából az a levél, amely a
Kilimandzsáróhoz hívott randevúra.
Ennek a találkozásnak minden pillanatát,
minden érzését, kételyét és bizonyosságát
megőrizték a naplóm kifakult lapjai.
A 40 évvel ezelőtti önmagammal való találkozás döbbenetes erővel hatott rám. Nem
volt könnyű eldöntenem, hogy az akkori élményeim foglalatát újra a fiók mélyére zárjam-e, vagy megosszam Önökkel.
Hiszek a számok erejében. Az a tény, hogy
szeretett férjem 40 évig élt távol hazájától és
40 év telt el azóta, hogy vendégül látott a
Kilimandzsárónál, megpecsételte a naplóm
„sorsát”.
Sorsszerűnek és jelképesnek hiszem azt is,
hogy sok-sok évvel ezelőtt azt a balatonedericsi kislányt elsõként Ő ringatta a kezében,
most pedig a feleségévé lett volt kislány ringatja az Ő emlékeit.
Amikor meghalt, pánik vett erőt rajtam.
Féltem a feladattól, de aztán rábíztam magam
a Gondviselésre. Bandi tanított meg arra is,
hogy örüljek minden apróságnak, fogadjak el
mindent, ami adatott. Teszem a dolgom.
Már negyven éve áll az a szeretetből épített híd, amely az örök vadász és a pesti
irodista lány között ível át. A Puskák-pajzsokfohászok című könyvem a feleség látószögéből kíséri végig annak a nyughatatlan embernek a sorsát, aki az álmai után ment
Afrikába.
A naplóm pedig, amelyet Önök most a kezükben tartanak, arról vall, hogy hol és mikor
kezdődött el ezzel a csodálatos, nagy egyéniséggel az egy életen át – de még azon túl is –
tartó, gyönyörű kapcsolatom.
Dr. Nagy Endréné Beretz Katalin
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„Kísérje ez áldás a téged szeretőket”
December 5-én az Önkormányzat udvari
termét adventi hangulat töltötte be, azaz
karácsonyváró, szeretetadó, jóakaratú
emberek (akikről az angyalok zengtek a
betlehemi éjszakában) – a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége Tapolcai Szervezetének tagjai, meghívott vendégek.
A karácsonyfával díszített asztal körül felhangzott az első ének: Harmatozzatok égi magasok… Legeza Magdolna tanárnő növendékei, a Tapolcai Általános Iskola Batsányi Tagintézményének tanulói kedves, tartalmas műsort adtak – énekkel, verssel a karácsonyról,
Jézus születéséről. Szeretetről – szívhez szóltak.

A kultúrműsor elhangzása után Gábor
Istvánné elnökasszony köszöntötte a tagokat
és vendégeket. Tapolca önkormányzata nevében Pápainé dr. Németh Mária volt jelen.
Az elnökasszony felkérésére a megyei elnök, Csehné Huszics Márta az elmúlt év programjait, eseményeit ismertette, de szólt a nehézségekről is: rehabilitáció, bértámogatás, a
rokkantság és munkalehetőség arányáról.
Az Önkormányzat és a patronáló cég
jóvoltából a megvendégelés mellett kis ajándékcsomagot is kapott mindenki, majd karácsonyi jókívánságokkal búcsúztak egymástól.
G. Dr. Takáts Gizella

A Szent Család örök példa
A karácsonyi készülődés jegyében hívta az
érdeklődőket Adventi Családos Lelkinapra a Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskola december 2-án.
Öröm volt nézni a szép számú gyermeket,
szülőket és nagyszülőket, akiket Sötét Béláné,
a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportjának tagja köszöntött,
hangot adva örömének, hogy közösen kezdhetik az idei adventi ünnepet.

ezt a célt szolgálják, hiszen sok család gyűlik
össze hitben, szeretetben.
Sándor atya szívhez szóló szavai után a
város egyik legismertebb társulata, a Tapolcai
Musical Színpad adventi műsora következett„Jelenti magát Jézus” címmel.
Amíg Tál Zoltán keszthelyi plébános a hit
szerepéről beszélt a családok életében, eközben a gyermekeket kézműves foglalkozás
várta egy másik teremben, ahol karácsonyi

Karácsonyváró ünnep
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat fáradhatatlan elnöke, Bartha Józsefné bensőséges-szép délutánt szervezett a cigány
gyerekeknek ill. a velük jött szülőknek,
nagyszülőknek.
A Városi Mozi méltó helyet adott ennek,
hisz rangos kultúrműsor előzte meg az ajándékozást. Az elnökasszony köszöntője után
a Kertvárosi Óvoda kicsinyei bájos, moz-

gással kísért énekeket, versikéket mondtak,
tisztán énekeltek. Luca napja lévén el is kélt
a hagyományőrzés az ő játékukban, de az
őket követő Csobánc Népdalkör dalaiban,
gyertyás-mozgásos énekében is. A csoportos
produkciókat követte Lehoczky Judith operetténekes gonddal megformált műsora.
Ezután került sor az ajándékcsomagok
kiosztására.
G. Dr. Takáts Gizella

Nagy csodák közt kis csoda
– de csoda!
December 16-án egy Y-ház legfelső szintjén
bensőséges karácsonyidéző ünnepre gyűltek össze az érdeklődő lakók és a szereplők. Az egykor poros, denevér- és pókőrző
raktárhelyiségből ünnepi terem lett: szőnyeggel, képekkel, ülőgarnitúrákkal, adventi koszorúval.
4. éve rendezi ezt a kedves összejövetelt –
értékes kultúrműsorral – egy lelkes lakó,
Jávori Lászlóné. Az idei műsor különösen
gazdag volt. Szerepelt a Protestáns Énekkar,
a Tapolcai Musical Színpad tagjai, Haga
Kálmán zenetanár és kislánya, Réka trombitán. A nagy meglepetés Barsi Ernő zene-

tanár, néprajztudós volt. A 92 éves tudós vállalta a fárasztó vonatozást. Reggel indult s
a műsor után, az esti gyorssal utazott vissza
Győrbe.
Mindenkinek a figyelmét lekötötte az adventi-karácsonyi szokásokról tartott előadása,
majd a lényéhez szervesen tartozó hegedűjén
játszott karácsonyi énekeket. Jó tanár módjára megénekeltette a közönséget is. Amikor
arról kérdeztük, nem volt-e fárasztó az útja,
azt felelte: egyáltalán nem. Annál nagyobb az
örömöm, hogy itt lehetek; ez a kis együttlét,
ünneplés-szereplés, szeretetlakoma – valóságos csoda!
G. Dr. Takáts Gizella

Finn karácsony Tapolcán
A Tapolcai Finn Barátok Köre december
9-én a Hotel Gabriella éttermében tartotta
hagyományos kis karácsonyi ünnepségét,
ahol megemlékeztek Finnország függetlenségének 95. évfordulójáról is.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Császár László polgármester és felesége, valamint Finnországból 2 házaspár Markku
Peippo vezetésével.
Markku előadást tartott arról, hogyan ünneplik Finnországban a karácsonyt. Megtudtuk, hogy a télapó karácsonykor kopogtat az
ajtón és viszi az ajándékot, valamint a gyerekek az édesanyjukkal együtt készítik az ünnepi fogásokat, míg a nagyobbak az édesap-

jukkal mennek az erdőbe fenyőfát kivágni,
amit aztán közösen díszítenek fel.
Majd arról szólt, hogy Szenteste, vacsora előtt minden finn szaunázik, hogy „megtisztuljon”. Turkuban (a korábbi fővárosban) a városháza erkélyéről kihirdetik a karácsonyi békét, ami azt jelenti, hogy karácsonytól vízkeresztig minden bűntett magasabb bírsággal jár. Ezt a finn televízió élőben közvetíti.
A karácsonyi ünnepség folytatásában Bolla
Albertné elnök fényképes élménybeszámolót
tartott az egyesület őszi, 2 napos, Eger és
Tokaj vidékére szervezett kirándulásáról.
(Forrás: Baráti Kör)

Fotó: Dancs

A gyermekek kézműves foglálkozás keretében készíthettek karácsonyi kellékeket
– A Szent Család az örök példakép mindenki számára – mondta Csere Sándor
kanonok megnyitójában. – Ahol a szeretet, az
önzetlen segítség természetes, ott a családi
fészek melege, amit őrizni kell. Ebből gazdagodik a lélek is, az ilyen rendezvények is

„kellékeket” készíthettek.
A családos lelkinap záró akkordjaként különleges teákat és süteményeket kóstolhattak
a program résztvevői, majd a kötetlen beszélgetés után szentmise következett.
Dancs István

„A szeretet egy ott felejtett pillantás…”
A Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató
Intézete darvastói intézmény lakói és a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény diákjai – december 10-én –
ismét elhozták az együtt ünneplés öröme
mellett a karácsony meghitt pillanataihoz
nélkülözhetetlen szeretet emberi lelkeket átjáró melegét. A jubileumi (tizedik) ünnepi –
Falak nélkül – műsornak a VOKE Batsányi
János Művelődési Központ adott otthont.
Az alaphangot egy közösen énekelt dal
adta az Advent-köszöntő rendezvényen (Bűvös éj), majd városunk első embere, Császár
László fővédnök szólt a jelenlévőkhöz: – Karácsony ünnepét nehéz elképzelni a fény, világosság, ajándékozás és örömszerzés nélkül –
hangsúlyozta. – A legtöbb embernek azonban
nem ajándékra, hanem beszélgetésre, jó szóra, odafigyelésre van szüksége. Sokan csak
arra vágynak, hogy valaki meghallgassa őket.
Jó lenne, ha ez a pár hétig tartó szeretet, boldogság és egymásra figyelés tudná betölteni
nem csak adventet és a karácsonyt, hanem a
rohanó hétköznapjainkat is.
Vaski Ferenc, a darvastói intézmény vezetője ezúttal is lélekemelő gondolatokat osztott
meg az ünneplőkkel. – Amit ezzel a tíz évvel
lezárunk, az már a mienk marad. Az emlékeinket, élményeinket és ezek minden kedves
pillanatát őrizni fogjuk. Intézményünk lakóinak törekvéseit, izgatott készülődésüket,
helytállásukat, sok gyönyörű kisgyerek csillogó szempárját. Lehet, hogy néha hamiskásan

szól a dal, mégis tiszta hangok, szavak, lépések és még tisztább tekintetek simogatják a
lelkünket. A szeretet egy ott felejtett pillantás…
Bajner Imre, a Tapolcai Általános Iskola
igazgatója a „kazinczysok” nevében is utalt
az elmúlt egy évtizedre: – Darvastói és tapolcai fiatalok létrehoztak valamit, ami lehet,
most lezárul… de nehezen tudom elképzelni,
hogy nem lesz folytatása, mert amit nyújtottunk, hozzátartozott a karácsonyi várakozásunkhoz – fogalmazott Bajner Imre.
Boczkó Gyula, a Tapolca Városért Egyesület elnöke, a rendezvény egyik ötletgazdája
is elcsukló hangon summázta az elmúlt tíz
évet, örömének adva hangot: – Meleg szívvel, szeretettel gondolhatunk mindenkire-, gyerekre, felnőttre, felkészítőre és támogatóra,
akik felejthetetlenné tették ezeket az ünnepi
estéket, köszönet érte – summázott az elnök.
A tartalmas, olykor megható vagy éppen
humoros, irodalmi, zenés és táncos műsorszámokban a darvastói fiatalok színdarabja, a
Kazinczy Ferenc Tagintézmény Tigrisek Tánccsoportja, Ecker Dóra és Zsófia vidám hangulatú szavalata, a 8.b hópehely koreográfiája, a 7.c látványos gyertyatánca, Mészáros Dóra
és Lőrincz Dávid szavalata, az intézmény
felső tagozatos és a „kis énekkara”, valamint
a közösen énekelt dal kapott helyet.
Az ünnephez kapcsolódva Vaski Ferenc és
Bajner Imre közösen gyújtották meg az adventi koszorú két gyertyáját.
Dancs István

Hírvivők

Fotó: Baráti Kör

A közelmúltban tapolcai küldöttség járt az olaszországi testvérvárosunkban, Esteben
az Európai Fieszta elnevezésű fesztiválon.
A küldöttség nem ment „üres kézzel”. Tóth Rajmund ősi magyar motívumokon alapuló
bőr tarsolyai, ékszerei, valamint Somogyiné Varga Anikó foltvarrás technikával készült
csodálatos alkotásai nagy sikert arattak. Az elismerésből, a sikerből nagymértékben jutott
még Gaálné Kapás Krisztina fazekas munkáinak és Zentai Anna népművészet ihlette
szövéseinek is.
NHE

Az est vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult

8

2012. december

Új Tapolcai Újság

CIVILTÉR - BORKULTÚRA - ÉTELSZOBRÁSZAT

„Az étel a test, a bor a lélek tápláléka”
Tóth János Zoltánt, a Szent György-hegy
Hegyközség elnökét, a Vinum Vulcanum
Badacsonyi Borlovagrend nagymesterét a
Helyi Önkormányzatok Napján a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGÉÉRT kitüntetésben részesítette. Az
ismert szakembert a szőlő és a bor szeretetéről is kérdeztük.

Fotó: N. Horváth

Tóth János Zoltán, a borlovagrend nagymestereként a Márton-napi ünnepen
– Mikor és hol kötelezted el magad a szőlőés borkultúrának?
– A bor szeretetét szüleimtől kaptam. Édesapám is szőlőt művelt és bort készített, csak
saját fogyasztásra. Anyai felmenőim nagy
tokaji szőlőbirtokokkal rendelkeztek. Ük-

nagyanyámékról még dűlőt is elneveztek, ma
is létezik a Mudrány-dűlő. A bor kóstolgatása
nagyon korán kezdődött. Talán hat éves voltam, mikor apai dédnagyapámnál a Bács-hegyen iszogattam először. Gyermekkoromat a
Somló alján, Iszkázon töltöttem. Sokszor
megjártam a hegyet, és ha lopva is, mindig
kóstolgattam a somlait.
– Van-e saját szőlőültetvényed?
– Igen. Az első saját szőlőbirtokomat Dörgicse fölött a Halom-hegyen vettem 1973-ban.
1975-ben jöttem Tapolcára dolgozni, ezt követően vettem a jelenleg is tulajdonomban és
használatomban lévő Szent György-hegyi
birtokot. 1973-tól folyamatosan állítok elő saját bort. Közben 0,7 ha-t telepítettem, közel
egy hektárt kárpótoltam. Volt idő, amikor több,
mint két hektárt műveltem, 80-100 hl bort állítottam elő. Már újra csak az eredeti kis birtokkal és a rajta épített pincével rendelkezem.
1989 után több boros üzemben is dolgoztam, de
az elkötelezettségem kezdetét mégis 1996-os
évre tenném. Őszinte, nagy örömömre ekkor
fogadtak be a Vinum Vulcanum Badacsonyi
Borlovagrend tagjai közé. A borlovagrend fő
célkitűzése a badacsonyi bor hírnevének, benne természetesen a Szent György-hegyi bornak a népszerűsítése és a kultúrált borfogyasztás hirdetése. Azt hiszem, itt kezdődött.
– Milyen tisztségeket töltesz be a borásztársadalomban és azok milyen feladatokkal
járnak?
– 1995-ben alakultak meg az országban
mindenütt a hegyközségek. Ekkor választottak meg a Hegymagasi Hegyközség elnökének, majd egyesültünk a Raposkai Hegyközséggel. Négy éve a Szent György-hegyen egy
összevont hegyközség alakult, annak lettem
az elnöke, vagyis 17 éve folyamatosan hegyközségi elnök vagyok. Hét évvel ezelőtt a

borlovagrend nagymesterének választottak.
A Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának alelnöke, a Badacsonyi Borút Egyesület Elnökségének tagja vagyok. Talán ezek
a legfontosabbak. Nehéz lenne felsorolni a feladatokat. A hegyközségnek körülbelül 1200
tagja van, a tagok gondjai, az állandóan változó jogszabályok, a Szent György-hegyi Napok, a különböző borversenyek szervezése sok
elfoglaltságot jelent. Talán a legtöbb munkát
mégis a borlovagrend adja. Egyesületként
működünk. Jelenleg pontosan 100 tagdíjat
fizető tagja, és több, mint 200 tiszteletbeli
tagja van. Tagja vagyunk a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségének, ahol 46
tagborrenddel kell a kapcsolatot tartani. Látogatjuk egymás rendezvényeit, és ezeken az
ünnepségeken is népszerűsítjük a badacsonyi
bort. Egy évben 7-8 saját rendezvényünk van,
melynek többségére meghívjuk a társborrendeket. A tagokkal való rendszeres találkozás
érdekében megszerveztük a Tapolcai Borklubot, ahol összejöveteleinket minden hónap első hétfőjén tartjuk. Már több, mint 40 tagja van.
– Miként érintett a kistérségért kitüntetés?
– Ezt életem igen jelentős, nagy eseményének tartom. Több elismerést, kitüntetést kaptam az elmúlt hét évtizedben, de erre vagyok
a legbüszkébb. Ezt tulajdonképpen azoktól
kaptam, akikkel együtt dolgoztam, akik ismernek, a múltamat is ismerik, és munkám
alapján mégis megkaptam a város és térségének magas rangú elismerését. Természetesen ez azoknak is szól, akik segítették munkámat, akikkel együtt dolgoztam. Ilyenek nagyon sokan vannak, nélkülük nem tudtam
volna teljesíteni vállalásaimat.
– Milyen borokat ajánlasz az olvasóknak a
karácsonyi menükhöz?
– Szerencsés helyzetben vagyunk. A Bada-

„A művész semmit nem ér tehetség nélkül,
de a tehetség semmit nem ér munka nélkül”
Az embereknek vannak rejtett képességeik. Emile Zola örökérvényű gondolata
alaptézisnek számít. A tehetség, a munka, a
szorgos kezek, kreativitás édestestvérek.
Az, hogy mi a művész definíciója, megint
más kérdés.
Bogdán Györgyné és „tanulója”, társa,
Szabóné Tolner Edit, akik figurális zöldségés gyümölcsszobrászattal foglalkoznak, kétségtelen, hogy tehetségesek, rengeteget dolgoznak, amíg egy-egy művük elkészül. Művészek? Döntse el a fotó és az olvasottak
alapján a Kedves Olvasó!
Bogdán Györgyné (Gizike) Somogyszentpálon született, majd Kéthelyen járt iskolába.
Immár 28 esztendeje vallhatja magát tapolcainak, itt él férjével és gyermekeivel. A zöldséget és gyümölcsöt is szereti gyermekkorától, de egy külső személy motivációjának
köszönheti, hogy ma már nem pusztán
fogyasztja, hanem formálja is.

– Ehhez el kellett végeznem az ehhez szükséges tanfolyamokat. 2008-ban az alap-, majd
egy év múlva a középfokú figurális zöldségés gyümölcsfaragó kurzuson is sikeres vizsgát tettem. Tanács Attila mesterszakács,
világ- és olimpiai bajnok ételszobrász ösztönzésére beneveztem a tatai Farsang Kupára. Ott
a szakma legjobbjaival mérhettem össze tudásomat. Végül nem vallottam szégyent, az
előkelő 3. helyen végeztem. Itt is a gyakorlat
teszi a mestert. Ahogy a sportbarátok mondják,
elkezdtem én is „edzeni”. Összevásároltam
mindenféle zöldséget és gyümölcsöt, majd formálgattam őket, kiélhettem a kreativitásomat.
– Rendelések?
– Vannak. Általában esküvőkre, születésnapokra, minden olyan rendezvényre, ahol
illik az adott környezetbe. Az egyik legkomolyabb munkámat a montenegrói nagykövetségre készítettem három évvel ezelőtt.
– Mennyi időbe telik egy kompozíció

Fotó: Dancs

A kép jobb szélén Bogdán Györgyné, középen leánya, bal szélen Tolner
Edit, a tehetséges társ

elkészítése?
– Ez sok mindentől függ. Az alkotás nehézségi fokától, méretétől, mennyire kell
kidolgozni a megrendelt kompozíciót. Egy
bonyolult esküvői mű akár egy hetet is
igénybe vehet. A születésnapi kisebb csokor
kifaragása kb. egy nap, míg egy dinnyéből –
például – az ünnepelt keresztneve mintegy fél
óra alatt elkészül.
– Melyik az a kompozíciód, amelyre a
legbüszkébb vagy?
– Az előzőekben már említett tatai versenyen elért harmadik helyemre vagyok a legbüszkébb. Ennek fő oka, hogy a szakma
olimpiai- és világbajnokai között sikerült elérnem ezt a nagyszerű eredményt… még
kezdőként. A dolog iróniája, ha nem teszek a
művembe oda nem illő darabot, nekem ítélték
volna oda a legfényesebb érmet. Ezt a zsűri
tagjai közölték velem az elbírálást követően.
Két héten át készültem erre a megmérettetésre, stílszerűen farsangi maszkokat faragtam.
– Még nem igazán ismerik az emberek az
„ételszobrászatot”!
– Vannak már elismertek a szakmában.
Ezért is szeretnénk minden fórumot megragadni, hogy megismertessük az embereket
ezekkel a látványos, szép kompozíciókkal.
Nagyon meg kell izzadni minden egyes
virágsziromért, vagy egyéb motívumért. A
végeredmény azonban kárpótol mindenkit.
– Terveid, céljaid?
– Szerencsére a családom maximálisan támogat, ez nagyon fontos számomra. Férjem
minden versenyre elvisz, és velem együtt
izgulja végig. Szeretnék kijutni az olimpiára,
ha már ott leszek, akkor győztesként térni
haza. Halász János, az Oscar-díjas tapolcai
mesterszakács jelezte, ha ez sikerülne, szívesen elkísérne. Remélem, mindez nemcsak
álom marad… de addig még rengeteget kell
tanulnom, tökéletesíteni tudásomat.
Dancs Istán
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csonyi Borvidéken nagyon sok fajtát és csodálatos borokat állítanak elő gazdatársaim. A
bazalthegyek, a Balaton közelsége, vagyis a
kedvező talaj és éghajlat, az évszázadok alatt
megszerzett tudás, tapasztalat, művészi alkotásokra képes. Bárki ízlése szerint választhat.
Az étel és a bor párosításnak hatalmas irodalma van. Legfontosabb szempont, mint az élet
minden területén, a harmónia. Az európai
keresztény filozófiában négy őselemnek
megfelelően négy alapíz szerepel: Keserű,
Édes, Sós, Savanyú. Ezen ízek között kell
megteremteni az összhangot. Pontos leírásai,
meghatározásai is vannak, hogy milyen ételhez milyen bort kell fogyasztani. Ebben a
tudományos munkában figyelembe kell venni
a bor felsőbbrendűségét is, hisz az étel a test,
a bor a lélek tápláléka. A bor a természet
különleges ajándéka, melyet a keresztények
számára Jézus az Utolsó Vacsorán szent eszközzé tett. De ha egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom: kedves olvasók, mindig olyan bort igyanak az ételhez,
amelyik jólesik. Minden ételhez elsősorban
fehérbort ajánlok, mely készülhet Rizlingből,
Kéknyelűből, Szürkebarátból, Muskotályból,
Rózsakőből, illetve bármelyik borvidékünkön
termelt szőlőfajtából. Előételhez könnyű,
élénk savú száraz bort, a leveshez lehet már
egy kicsit fajtajellegesebb, halhoz még mindig könnyű, de elegáns zamatú fehérbort, nehezebb, zsírosabb húsos ételekhez élénk savú
testes, érlelt fehérborokat – marhához és vadhoz esetleg vörösbort – süteményekhez félédes, édes borokat, lehet késői szüretelésűt és
jégbort is párosítani. Amit jó szívvel ajánlok:
ne csak a karácsonyi menühöz, hanem mindennap igyunk egy pohár bort, és akkor lehet,
hogy a háziorvost is elkerülhetjük.
N. Horváth Erzsébet

A bányászok
védőszentje
Már évtizedes hagyomány, hogy december
4-én a Tamási Áron Művelődési Központ
előtt lévő, Marton László alkotta Szent
Borbála szobornál koszorút helyeznek el a
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat díszegyenruhás dolgozói és nyugdíjasai.

A bányászok védőszentjeként számon tartott Szent Borbála tisztelete több évszázadra
nyúlik vissza hazánkban is.
Az idei tapolcai ünnepségen a Bányászhimnusz eléneklését és a koszorúzást követően a résztvevők szalamander felvonulással
és szakesttel zárták a megemlékezést. NHE

Asztaliteniszt
szeretők figyelem!
A diszeli Csobánc Kultúrházban minden
kedden és csütörtökön 17 órától 20 óráig
két asztal áll az asztaliteniszezők rendelkezésére. Az ütőket és a labdákat a
Diszeli SE biztosítja. Januárban és márciusban asztalitenisz bajnokságot is rendeznek.
Mindenkit szeretettel vár a Diszeli SE.
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MESTERSÉGEM CÍMERE

„A mesterem arra is megtanított, hogy a munkát teljes odaadással kell végezni”
– Nagyon szeretem a munkámat – mondja
interjúalanyom, a Diszelben élő Takács
László. – Bár véletlenül lettem kárpitos,
de ha visszamehetnék az időben, akkor
már tudatosan választanám ezt a gyönyörű szakmát.
– Itt éltem Diszelben a szüleimmel és a testvéreimmel együtt – kezdi a beszélgetést Takács
László. – Édesanyám 42 éves, édesapám pedig
48 éves volt, amikor én születtem. Viszonylag
szabadon nőttem fel, úgy, mint a többi falusi
gyerek. Aztán, amikor pályaválasztásra került
sor 1972-ben, a szüleim autófényező tanulónak
adtak a tapolcai Csuba József kárpitos, fényező
és címfestő mesterhez. Csuba József neve fogalom volt – és ma is az – a szakmában. A szüleim úgy gondolták, hogy nála nemcsak a
szakmát fogom megtanulni, de az életre is fel
fog készíteni. Így is lett. Akkor még nagyobb
becsülete volt az iparnak. Akkor a nagyon jó
tanulók gimnáziumba mentek, majd egyetemre,
főiskolára, a 4-es tanulmányi átlagúak – én az
voltam – pedig szakmunkásnak. Csuba Józsi
bácsi szokta mondani, hogy az lesz a jövő,
hogy minél magasabb képzettségűek lesznek a
szakmunkások. Sajnos, nem így lett. Papíron
sok embernek van magas szintű végzettsége, de
közben nem ért semmihez. A tisztes iparnak
úgy lejáratták a becsületét, hogy azok közül is
csak kevesen dolgoznak benne, akik értenének
hozzá, mert ma már „derogál” nekik, mintha a
szakmunkás nem is lenne a társadalomban ember. Hálát adok a Jóistennek, hogy Csuba Józsefhez kerültem tanulónak, mert Ő nemcsak a szakmára tanított meg, de sok olyanra is, ami a felnőtté váláshoz – véleményem szerint – elengedhetetlenül szükséges. Ő tanított meg arra, hogy
a munkát alázattal, tisztelettel, teljes odaadással
és nem utolsó sorban felelősségteljesen kell végezni, mert ezt kívánja a becsület, a szakmai tisztesség. A három hónap próbaidő alatt nemcsak
a fényezést ismertem meg, de a kárpitozást is.
Nekem ez utóbbi jobban tetszett, ezért lettem
kárpitos.
– Nehezek voltak az inasévek?
– Nem voltak könnyűek, de így utólag csak
azt tudom mondani, hogy olyannak kellett lenniük, amilyenek akkor voltak. 14-15 éves gyerekként persze, hogy lázadoztam az ellen, hogy
míg más gyerek délután már szabad, nekem
dolgoznom, tanulnom kellett.
– Emlékszik még az első munkájára?
– Még arra az első munkafolyamatra is,

amelyet a mester megelégedésére végeztem el.
Ez egy rugóbeállítás és hevederezés volt. Ma
már nemigen használnak olyan rugót, amivel
akkor mi dolgoztunk. Azt a gyártól félig nyersen kapta a mester és „talpra kellett állítani”. Az
első kész munkám pedig egy szék volt.
– Elégedett volt vele a mester?
– Igen, mert addig nem adhattam ki a kezemből, míg az olyan nem lett, amilyennek
lennie kellett.
– Miután felszabadult, hol volt az első munkahelye?

úgy adták azt ki, hogy rendelkezni kellett telephellyel. Így megépítettem a műhelyemet a
családi házunk udvarán. Szerencsére egyre
több lett a megrendelőm. Szájról-szájra adták,
hogy találtak egy olyan kárpitost, aki úgy javítja fel a bútorokat, hogy ha kell, elvégzi rajtuk
még a famunkát is, sőt a politúrozást is, amit
nem biztos, hogy a mostani asztalosok tudnak.
A bútorokat valójában restaurálom, azaz az eredeti technikával és anyaggal, krupprugóval és
afrikkal „varázsolom” újjá. Megvan még a kártológépem is, de a kellékkereskedők ma már

Fotó: N. Horváth

Takács László kárpitos munka közben
– Egy évig még a mesteremnél dolgoztam,
és utána felmentem Budapestre. Ott kitanultam
a falikárpitozást és a tapétázást is. Elmondhatom, hogy Tapolcán legelőször én tapétáztam.
Emlékszem rá, hogy Csuba József kérésére –
akkor Ő volt az IPOSZ elnöke – bemutatót is
tartottam belőle. A kárpitozás akkor még sokrétű szakma volt, ma már „feldarabolták”. Egy
jó kárpitos foglalkozott autókárpitozással, falikárpittal, bútorkárpittal, dísztárgyak, függönyök, drapériák készítésével.
– Mindig is a szakmában dolgozott?
– Nem. Dolgoztam több helyen, köztük a
VOLÁN-nál és a postán is. Az utóbbinál garázsmester voltam. De az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy itthon, a garázsban már a kollégák bútorait javítottam. Aztán a ’90-es években kiváltottam az iparengedélyt. Akkor csak

kártolva küldik hozzám az afrikot zsákban.
– Napjainkban ellentmondásosan alakul a
szakmunka, a kézimunka megítélése. Míg valóban igaz az, amit mond, hogy kevés a becsülete
a szakmunkásnak, addig egyre nagyobb a kereslet a kézműves munka iránt. Aki megteheti,
nem konfekció ruhát vásárol, hanem varrónővel készíttet magának, nem tömeggyártott cipőt
hord, hanem cipész által készítettet.
– Ez valóban így van. Csakhogy azt is tudni
kell hozzá, hogy az egyedi készítésű terméket a
tehetősebbek vagy a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak. Így van ez az én szakmámban is. A megrendelőim 70%-a azok közül
kerül ki, aki nagyon jól él, míg a szegényebbek
az új bútort a rangsor utolsó helyére teszik,
hiszen a közüzemi számlák kifizetése, a megélhetés napi küzdelmet, gondot jelent nekik.

– Rendelnek még ma is falikárpitozást Öntől?
– Amikor kezdtem a szakmát, még rendeltek, de ma már nagyon ritka. A tapétázás átvette
a helyét.
– Milyen bútorokat hoznak ide a műhelybe?
– Elsősorban gyönyörű antik bútorokat, de
nagyon érdekes, hogy divatba jött a fiatal
korosztály körében a szoc. reál stílus. Nem egy,
padlásról lehozott ’60-as, ’70-es évekbeli bútort újítok fel, hogy aztán a gyerekek, az unokák lakását díszítse a nagyszülők, szülők lecserélt, de el nem dobott régi bútora.
– Honnan érkeznek a megrendelők?
– A ’90-es években, amikor a Balaton-parton
egyre többen foglalkoztak szobakiadással és a
külföldieknek kiadott szobákat régi, szép bútorokkal akarták berendezni, akkor még inkább
itthonra dolgoztam. Ma már több munkám van
Bécsben, mint Tapolcán és környékén.
– Voltak-e, vannak-e ipari tanulói?
– Négy ipari tanulóm volt, de közülük csak
egy lett kárpitos. A mai fiatalok – tisztelet a kivételnek – azért nem választják ezt a szép szakmát, mert rengeteg munkára, elsősorban kézimunkára van szükség ahhoz, hogy egy szép kárpitozás elkészüljön. Ők pedig türelmetlenek, nem
szeretik az aprólékos, időigényes kézimunkát.
– Ha éppen nem bútort kárpitoz, mivel kapcsolódik ki?
– Sporttal. 1992-ben alakult meg Diszelben
a sportkör, annak vagyok az elnöke. Az aktív
sportot ma már nem folytatom, inkább csak
nézem a sporteseményeket. Sajnos, a labdarúgó szakosztályunk megszűnt. Jelenleg kettő
működik, az egyik egy szabadidős, a másik
pedig az asztalitenisz szakosztály, de tervezzük,
hogy újraindítjuk a labdarúgást is.
– A gyermekeit vonzotta a szakma?
– A fiamat nem. Kitanulta a lakatos szakmát,
majd művelődésszervező diplomát szerzett, de
ma egy más jellegű tevékenységet folytató üzlete van Veszprémben. Ma már mondja, kár,
hogy nem lett kárpitos. Az üzletében időnként
kiállítunk az általam elkészített bútorokból, és
Ő azokat eladja. A leányom, aki nagyon szépen rajzolt – és akit érdekelt is a szakma – 17
évesen baleset áldozata lett.
– Közeledik a karácsony. Hol ünnepelnek?
– Nálunk, itthon Diszelben. A fiamék is hazajönnek.
– Unoka van már?
– Még nincs, de nagyon várjuk, hogy legyen.
Mi lennénk a világ legboldogabb nagyszülei.

ÉLETMÓD - SZABADIDŐ

A négykerekű sebesség vonzásában
Tapolca hírvivői közé néhány évvel ezelőtt
újabb fiatalok csatlakoztak: Bernáth Adrián
és testvére, Milán. Alapító tagjai egy fiatalokból álló non-profit filmes alkotóközösségnek,
a Turbometal motorblognak, amely azt tűzte ki célul, hogy minőségi, szórakoztató videókat készít autókról, motorokról és emléket
állít a klasszikus járműveknek.
Az első filmjüket – Toyota MR2 – 2011-ben
tették fel az internetre, majd ezt több másik
követte. Sikerük töretlen.
A testvérpár büszke tapolcai kötődésére
olyannyira, hogy több filmjüket is a környéken forgatták, köztük a díjnyertes Opel Kadett b Coupe címűt, mert fontosnak tartják megmutatni szeretett kisvárosunkat a nézőknek.
Kedves Olvasók! Ismerkedjenek meg a
fiatalokkal!
– A Batsányi János Általános Iskolába jártam – kezdi a bemutatkozást Milán. – Még a
régi épületben – ma idősek otthona – ballagtam Varga Tibor osztályában. Vidékről nagyon nehéz megragadni a filmezés lehetőségét, pláne akkor még internet sem volt, így
nem tudva, mi érdekel igazán, Keszthelyre
mentem vendéglátó középiskolába. Bejárós
voltam, így minden délutánom már Tapolcán
töltöttem. Testvéremmel, Adriánnal aktív részesei voltunk a város „underground” sportéletének. Kosárlabdáztunk és gördeszkáztunk.
Így került a filmezés is látótérbe. 2006-ban
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egy egész nyarat végigforgattam a helyi gördeszkásokról, mert lehetőség nyílt digitális
fényképezővel is kamerázni. Ez elérhető közelségbe hozta a filmezést. Persze ma már ez
egyáltalán nem meglepő, de akkor elég új
dolognak számított. Ma már bármelyik telefon jobb minőségben tud kamerázni, mint
amivel akkor forgattam. Ezzel pályáztam a
XAFT elnevezésű sportfilm fesztiválra, amelyen nyertünk. Mindannyian, akik részt vettünk benne. Ez nagyon megtetszett. A Testnevelési Egyetemen lévő rövid pályafutásomról
átíveltem egy OKJ-s mozgóképgyártó szakképzésre. Ez a Novus Művészeti Iskola volt.
Itt tanultam 3 évet, aminek elvégeztével még
nem tudtam elhelyezkedni, mert az a papír
nem sokat ér. Viszont 3 évig folyamatosan
filmezni tanultunk (világítás, önálló vizsgafilm készítés, stúdiógyakorlatok, filmelmélet
stb.). Olyan nevektől tanulhattam, mint Jancsó
Nyika, vagy a nemrégiben elhunyt Xantus
János. Megtanultam a nagyon kevésből a
lehető legtöbbet kihozni. Ezt maximálisan
hasznosítjuk a Turbometal motorblogban.
Adrián is a Batsányi-iskola tanulója volt,
majd a Széchenyi István Szakképző Iskolában végzett vendéglátósként. Érettségi után 2
évig dolgozott, majd teológiát tanult a Szent
Pál Akadémián, ahol jelenleg a szakdolgozatát írja. – Most egy pizzázóban sütök pizzát,
ami részben az enyém. Budapesten élek –

határozza meg jelenlegi élethelyzetét Adrián.
Arra az újságírói kérdésre, hogy honnan ered
az „autómániájuk”, így felelt a testvérpár.
– Minden srác gyerekkorában szereti az autókat. Rengeteg matchboxunk volt. Két fiútestvér
lévén, mindenből dupla annyi. Aztán, ahogy
felnő az ember, az autók iránti lelkesedés megmarad, de már egy igazi autót nem lehet a
játékbolt polcáról zsebpénzből leemelni. Így általában mindenki a számára elérhető dolgok/hobbik felé fordul. Viszont a filmezés által
olyan közelségbe kerülhettünk a valódi autókhoz,
mintha leemeltünk volna egyet a játékboltból.
– Mikor határozták el, hogy motorblogot
szerkesztenek?
– 2010-ben. Budapesten. Egy ismert használtautó portálon tengődtünk esténként kocsikat szemlélve. Ebből jött az ötlet, hogy forgassunk is róluk.
– Kik a csapat tagjai?
– A szűk mag: Bernáth Adrián, Bernáth
Milán, Semsei László. De mellettünk még körülbelül 10-12 ember tevékenykedik a Turbometalon. Önkéntes alapon. Ezt rendkívül pozitívnak tartjuk.
– Van-e saját autójuk, ha igen, milyen a
márkája?
– Egy 1987-es Toyota MR2. Erről forgattuk a legelső filmünket – válaszolja Milán.
– Egy Isuzu pickup 1984-es, éppen felépülőben – veszi át a szót Adrián.

Új Tapolcai Újság

– A vágyott „csodaautó” milyen lenne, ha
lenne?
– Elégedett vagyok az enyémmel –
hangsúlyozza Milán.
Adrián sem késik a válasszal: – Talán egy
régi Alfa Giulietta.
– Mi volt az eddigi legnagyobb elismerésük?

Fotó: Internet

Lendületben
– Az eddigi legnagyobb elismerést – a nézőinken túl – az idei 59. Országos Független
Filmfesztiválon kaptuk. Itt a zsűri a legmagasabb díjjal jutalmazta az Opel Kadett B coupe
1972 című munkánkat – mondják a fiatalok.
Arra a kérdésre, hogy milyen célokat tűztek ki maguk elé, így válaszoltak.
– A jövőbeni tervek… hmmm. A legfontosabb cél, hogy megalkuvás és kompromiszszum nélkül forgathassuk le, amiket kitalálunk.
Az oldalt készítette: N. Horváth Erzsébet

ÉLETTÖRTÉNETEK - EMBERI SORSOK

„A sikerért nagyon meg kell dolgozni”
Az a történet, amelyről most írok,
2008-ban kezdődött. Tapolca 100 éves
sportjának bemutatásához olyan interjúalanyokat kerestem, akik a város valamelyik szakosztályánál kezdték pályafutásukat, de mára már a világ élvonalában sportolnak.
A látókörömbe került fiatal sportolók
egyike Huszti Szabolcs labdarúgó volt, aki a
könyv megírásakor a Hannover 96-ban
játszott. Megmondom őszintén, tartottam
attól, hogy nehéz lesz vele kapcsolatot
teremteni, de tévedtem. A ma is Gógánfán élő
édesapja közreműködésének köszönhetően a
megbeszélt időpontban megcsörrent a telefonom és a vonal végén Huszti Szabolcs
jelentkezett Németországból. A vele készített
telefonos interjú során egy olyan sportoló
képe bontakozott ki előttem, aki soha nem
felejtette el, hogy honnan indult, aki hálás
szívvel gondolt édesapjára azért, mert Őt már
3-4 évesen kivitte a focipályára és egyengette
a sportolói útját.
– Soha nem akartam más lenni, mint labdarúgó – mondta Szabolcs. – Ehhez az
elhatározásomhoz nagymértékben hozzájárult az, hogy az édesapám is futballozott.
Tehát mondhatnám azt, hogy genetikailag a
futballra vagyok kódolva. Gógánfán laktunk,
és ötéves voltam – még iskolába sem jártam
–, amikor az édesapám a bátyámmal együtt
elvitt bennünket a Tapolcai Bauxithoz futballozni. Először egy előkészítő táborban vettünk részt, majd – mivel majdnem mindennap
volt edzés – busszal jöttünk Tapolcára. A futball szeretete sok mindenre megtanított,
köztük arra, hogy a sikerért nagyon meg kell
dolgozni. A sikert nemcsak a pályán értem el,
de jó tanulóként nyugodt lelkiismerettel és
örömmel rúghattam a labdát a zöld gyepen.
Itt is, ott is becsülettel végeztem a munkám.
Majd arról szólt az akkor 24 éves futballista, hogy nagyon sokat köszönhet a nevelőegyesületének.

– Jó körülmények között, jó pályán tanultam meg focizni. Szívesen emlékszem vissza
az edzőimre is: Magyar Istvánra, aki 2-3 évig
volt az edzőm, Gőcze Gyulára, Tamás bá’-ra,
Blaskovics Gáborra, bár Ő inkább csak a
bátyámat edzette. Cseh Feri bácsit, az intézőt
is a jó emlékeim között őrzöm.
Arra az újságírói kérdésre, hogy mit kellene tenniük Tapolca fiatal labdarúgóinak
ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket érjenek el, a telefonvonal túlsó végéről nagyon

Fotó: Archív

Huszti Szabolcs a Tapolcai Bauxit játékosaként (középen a legkisebb) 1994ben a regensburgi Nemzetközi Serdülő Torna legügyesebbje volt.
szerényen az alábbi válasz érkezett.
– Csak azt tudom tanácsolni, amit én is tettem. Nagyon sokat eddzenek, figyeljenek oda
az edzőik tanácsára. Nagyon fontos, hogy
legyenek álmaik és kövessenek el mindent
azért, hogy azok meg is valósuljanak. Biztos
vagyok benne, hogy az élet minden területén
– és nemcsak a labdarúgásban – megtérül az,
ha valaki becsületesen, szívvel-lélekkel és

„Visszatérek, drága, jó anyám”
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által
meghirdetett „Életút” pályázat különdíjasa lett a Diszelben élő Kiss István a „Viszszatérek, drága, jó anyám” című írásával.
A szerzővel otthonában beszélgettünk.
– A lányom hívta fel a figyelmemet a pályázatra. Megmondom őszintén, nem sokáig
gondolkodtam azon, hogy megírom azt a történetet, amelyet 8 évesen Sümegen éltem át
1956-ban. 3-4 nap alatt meg is született a
visszaemlékezés. A névadás egy kicsit nehezebb volt, de amint kezembe vettem az
1956-ban agyonlőtt nagybátyám katonaképét,
a szemembe ötlött a rá írt, katonanótából való
idézet: „Visszatérek, drága, jó anyám”. Így
lett ez az idézet a pályamű címe. Az már a
tragédiához, a sors kiszámíthatatlanságához
tartozik, hogy Ő soha nem térhetett haza.
– Mi történt vele?
– 1956-ban a veszprémi Jutasi Laktanyában volt katona. Október elején szerelt volna
le, de történt vele valami, amiért néhány héttel meghosszabbították a katonaidejét. Kapuőrségben volt a laktanyánál a forradalom idején, amikor robbanógolyóval rálőttek. A combját érte a lövés, de mivel a golyózápor miatt
az őrtársa nem tudott hozzákúszni, hogy segítsen, ott vérzett el. Csak 22 éves volt.
– Ezt a szörnyű tragédiát miként élte meg a
család?
– Majdnem belehaltak a nagyszüleim,
hiszen ezzel a tragédiával már a harmadik
gyermeküket veszítették el. Nagynéném,
Ilus 16 évesen lett öngyilkos egy szerelmi
bánat miatt, a nagybátyám, Sándor pedig
egy olyan szívbetegség miatt vesztette 26
évesen az életét, amelyet ma már gyógyítani
tudnak.
– 8 éves volt az 1956-os események idején.

felelősségteljesen látja el a vállalt feladatát.
Sok évig csak a befektetés, a rengeteg munka
van, de úgy érzem, hogy lassan mindez
megtérül. Jó úton haladok.
Hogy mennyire így volt ez az elmúlt években, annak ékes bizonyítéka az a szédületes
magasságú ív, amelyet Szabolcs a sportpályafutása alatt befutott.
Mindössze 14 éves volt, amikor próbajátékra járt az FTC-hez. Tapolcán edzett, de a
mérkőzésekre mindig felutazott Budapestre.

A családi tragédia megélése, átélése mellett
emlékszik a sümegi eseményekre is?
– Igen. Azok is helyet kaptak az írásomban.
– Honnan az írói „vénája”?
– Bizonyára „oldalágról”. Ugyanis a nagybátyám, Sándor verselgetett. Nagyanyám az
Ő halála után megengedte, hogy megnézzem
a verseit, majd én is kedvet kaptam a versírásra. Az akkori magyartanárom, Kovács J.
András – olvasva ezeket – nemcsak, hogy
buzdított és dicsért, de a verseimet megmutatta az iskola többi osztályában is.
– Készül-e újabb írással?
– Már fogalmazódik bennem az ötlet, bízom benne, hogy hamarosan papírra is fog
kerülni.
N. Horváth Erzsébet

Tette ezt egészen addig, míg egy kollégiumban helyet kapott. Tizennyolc évesen már az
FTC felnőtt csapatának látókörébe került,
húsz éves volt, amikor már ott is játszott.
Több külföldi csapat is felfigyelt a ragyogó
tehetségű, magyar labdarúgóra. 22 évesen a
francia Metzben játszott, 2006-ban pedig
már a Hannover 96 mezét ölthette magára.
2009-ben igazolt az oroszországi Zenithet,

majd 2012 nyara óta ismét a Hannoverben
játszik középpályásként. Mezszáma a 10-es.
Szabolcs 2003 és 2007 között számtalanszor öltötte magára a nemzeti mezt, aztán
ennek vége szakadt… A telefonban nem akart
beszélni róla, és én tiszteletben tartottam
elhatározását.
A 2012-es hannoveri, sikeres visszatérést
hatalmas ovációval üdvözölte a német sajtó
is. A csapat edzője a Wolfsburg elleni győztes
bajnoki mérkőzés után így nyilatkozott róla:
„Elképesztő, amit tőle láttunk! A legkevesebb, amit mondhatunk, hogy megtalálta a
ritmusát, a lendületét.”
A Nemzeti Sportban maga Huszti Szabolcs
idézte fel a győztes mérkőzést: „Nyilván
boldog vagyok, hogy négy gólpasszal segítettem a csapatomat, de nem az a legfontosabb,
hogy ezeket adtam, hanem az, hogy nyert a
Hannover.”
Hogy mennyire nem felejtette el a tapolcai
éveket az ünnepelt labdarúgó, hogy mennyire
beleivódtak a későbbi sikerekhez biztos
alapokat adó tapolcai edzők és edzések, arról
így vallott az újságírónak: „Nagyon örülök az
eredménynek, de nem ez volt életem meccse.
Tartok tőle, kevesen emlékeznek rá, de hajdanán rendeztek egy Tapolcai Bauxit-Pápa II
serdülő mérkőzést, amelyet úgy nyertünk
meg tizenöt nullára, hogy a hazai gárda ifjú
reménységeként tíz gólt szereztem.”
Ezek után mit írhatnék még? Szinte biztos
vagyok benne, ha újra keresném, a telefonvonal túlsó végén ugyanaz a szerény fiatalember jelentkezne be, aki négy évvel ezelőtt
egy számára ismeretlen, tapolcai újságírónak
örömmel idézte fel a városban töltött éveit.
Az a „legkarakánabb labdarúgó, aki megmaradt annak a közvetlen srácnak, aki a
külföldi karrierje előtt volt”. Mert Huszti
Szabolcs egy életre megtanulta, hogy a siker
nem cél, csupán eszköz ahhoz, hogy még
magasabbra törekedhessünk.
N. Horváth Erzsébet

Magyar boldogok, szentek
és vértanúk napja

Fotó: Kovács

Fotó: N. Horváth

Kiss István nehéz szívvel emlékezett
vissza az 1956-ban történtekre

A rendezvényt a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
kórusának csodálatos előadása színesítette
A magyar katolikus naptárban november fel. A szentek sorát Szent Erzsébet kezdte, majd
13-án kaptak helyet azok a magyar szentek a hallgatóság megismerkedhetett Skóciai Szt.
és boldogok, akik hazánk földjének szülöt- Margittal, Boldog Jolánnal, Szent Imre herceggel. A vértanúk, a „harcoló szentek” közül
tei vagy a magyar nemzethez kötődnek.
Büszkén gondolhatunk a Turul-nemzetség megszólaltatták Mindszenty József bíboros urat,
tagjaira, és rádöbbenhetünk, mi magyarok a tapolcai születésű Ács Ferenc István pálos
mennyi kiválóságot adtunk a világ számára. szerzetest, Mansfeld Pétert és Tóth Ilonát. Az
A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület által szer- emléknap Bertalan Csaba ébresztő gondovezett műsorral emlékeztek a magyar boldo- lataival zárult: Azokért az eszmékért, célért,
gokra, szentekre és vértanúkra november amiért Ők meghaltak, mi a mindennapokban az
18-án a Nagyboldogasszony Római Katolikus ő példájukból erőt merítve éljünk. Hazát, hitet
nem cserél az ember, miként arcot sem. Mind a
Templomban.
Az ünnepi műsort D. Fekete Balázs, a ka- hármat őseink hagyták ránk, és az elődök emtolikus iskola történelemtanára nyitotta meg. lékéhez való hűség, becsület és tisztesség minEzt követően Füstös Zsuzsi előadásában az Ó den magyar embert kötelez.
Kovács Edina
Szent István dicsértessél kezdetű népdal csendült
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Mindhalálig vasút – nemzedékről-nemzedékre
A XIX. század utolsó harmadának és a
XX. század elejének vasútpolitikája Tapolcát a vasutasok városává tette. Itt és a környező, vasúttal rendelkező településeken is
apáról-fiúra szállt a vasút szeretete. Vasutas-dinasztiák váltották egymást a mozdonyokon, a sínek mellett és a vasút más
területén is. Hogy így volt-e Szabó Józsefnek, a MÁV-Thermit Kft. nyugalmazott műszaki igazgatóhelyettesének a családjában
is, arról Ő vall a vele készített interjúban.
– Ízig-vérig vasutascsalád az enyém. Apai
nagyapám a zágrábi üzletigazgatóságon, a
fiumei osztálymérnökségen kezdett dolgozni,
pályamester volt. Édesapám főpályamesterként ment nyugdíjba, de a bátyám is vasutas.
Sőt, feleségem, Györgyi révén szintén egy vasutas-dinasztiába kerültem. Édesapja, Porkoláb
Béla Badacsonytördemicen volt állomásfőnök, nagybátyja, Lajos bácsi is ismert és elismert vonatvezető volt Tapolcán.
– Talán nem is kéne feltennem a következő
kérdést. A gyermekeid is kötődnek a vasúthoz?
– Ezer szállal. A fiam a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszéken adjunktus. A lányom,
Cecília szintén a vasútnál dolgozik Győrben,
de humán szakon. Zsófia, a kislány unokám
még csak 8 éves, de már vonzza a vasút.
– A vasúti ranglétrát Te is bejártad?
– Igen. Teljesen az alapoknál kezdtem.
Uzsán laktunk, onnan jártunk be Sümegre iskolába, egy olyan különjárattal, amelyet kis
mozdony húzott. A nyári szünetekben, mint
egy igazi vasutas gyerek, a sínek mellett én is
saraboltam, hogy legyen egy kis zsebpénzkiegészítésem, amelyet aztán az öltözködésre, a tanulmányokra fordítottam. A Pályafenntartási Technikum elvégzése után, 1969-ben
kezdtem dolgozni a tapolcai Pályafenntartási
Főnökségen (PFT). Voltam technikus, munkavezető, váltóőr, kitűzőmérnök, szakaszmérnök, vezetőmérnök, majd PFT főnök lettem. A nyugdíjba vonulásom előtti 16 évben
(1995-2011) a MÁV-Thermit Kft. műszaki
igazgatóhelyettese voltam.
– A fiúgyerekek – ma már nem, de
valamikor – tűzoltók, vagy mozdonyvezetők
szerettek volna lenni. Te is így voltál ezzel?
– Nem. Engem nem a mozdony, hanem a
sínpályák világa vonzott, de mint pályásoknak, nekünk is előírták, hogy minden hónapban utazzunk mozdonyon, mert a pályahibákat leginkább onnan lehet felismerni és azok

ismeretében a javítást elrendelni. De természetesen mozdonyt is, köztük gőzmozdonyt
is vezettem. Volt kedvenc mozdonyom is.
A számát – 424.002 – még az autóm szélvédőjébe is belegravíroztattam.
– A nevedhez számtalan találmány, szabadalom fűződik. A legjelentősebbekről szólnál
néhány szót?
– Műszaki tevékenységem során a figyel-

jelen a világban. Ott van Ausztráliában és Japánban is, kollégáim nemrég szerelték az athéni metróra. Az őszi berlini Innotranson egy
nagyon rangos elismerést kapott. Ez volt a
cégcsoport „egyik zászlóshajója”. Számtalan
tanulmányúton, konferencián vettem részt külföldön, hogy népszerűsítsem a találmányt.
– A fiad is ott van a találmányok születésénél?

A család ifj. Szabó József doktorrá avatásán
mem a kitérőkre, a hézagnélküli vágányok
stabilitására, valamint a pályaszerkezeti elemek fejlesztésére irányult. Több szabadalom
résztulajdonosa vagyok, illetve a fejlesztőcsapatot irányítottam. Viszonylag fiatal, 38
éves voltam, amikor az SVGB sínkenőért a
fejlesztők, köztük én is – Alkotói-díjban részesültek. Ezért a sínkenőért 1989-ben BNV
Nagydíjat kapott a MÁV, amely a 160 éves
fennállása alatt sem korábban, sem azóta nem
részesült ilyenben. A sínkenő berendezést egy
teljesen új stílusú megoldással fejlesztettük ki.
– Ez a szabadalom csak Magyarországon
vált ismertté, vagy nemzetközileg is elismert lett?
–A MÁV ’90-es években történt átszervezése, a MÁV Thermit Kft. alapítása (1995)
után (ez a cég 65%-os német és 35%-os MÁV
tulajdonú) megindult a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, és ezen keresztül a szabadalom
megismerése is. Jelenleg ennek a szabadalomnak a továbbfejlesztett változatával vagyunk

– Nagyon sok közös munkánk van. Megszerette mellettem a vasutat. Soha nem beszéltem rá, de még egyetemista volt, amikor a
kis földalatti és a 2-es metró felújításán dolgoztunk. Sokszor eljött velem, hogy megnézze, miként is alakul ez. Abban az időben
kezdtünk el foglalkozni az ágyazatragasztási
technológiával. Annyira megtetszett neki,
hogy ezt a témát választotta diplomamunkájának, sőt, később a doktori disszertációja
témájának is. Nagyon komoly laboratóriumi
vizsgálatokat, kísérleteket végzett hozzá. Ezt
a hatalmas elméleti tudást használjuk fel
akkor, amikor a gyakorlati kivitelezés zajlik.
Nagyon büszke vagyok arra is, hogy gyakran
adunk elő közösen egy-egy konferencián úgy
Magyarországon, mint külföldön. Nagyon jó
érzés, hogy a senior Szabó és a junior Szabó
ebben a témában világraszóló információval
rendelkezik.
– Milyen elismerésben, kitüntetésben ré-

szesültél még az Alkotói-díjon kívül?
– Az elmúlt évek tudományos és szakmai
munkájáért 2008 januárjában a Közlekedéstudományi Egyesülettől – amelynek több
mint 30 éve vagyok a tagja (a tapolcai szakcsoportnak 20 éve elnöke) – Széchenyi István
Emlékplakett kitüntetésben részesültem.
Nyugdíjba vonulásomkor Vasútért kitüntetést
kaptam 2011-ben. De természetesen ezen
kívül is vannak díjaim, kitüntetéseim.
– Nyugdíjba vonultál. Ez azt is jelenti, hogy
a vasúttól is elköszöntél?
– Dehogy! Minden idegszálammal kötődöm még ma is hozzá. Mivel nekem a hobbim a hivatásom, bátran mondhatom, hogy
mindhalálig vasutas leszek. 42 évi vasúti
szolgálat után „csak” a beosztásaimról köszöntem le, de nyugdíjasként a szakmai területen tovább tevékenykedem, mint a Magyar Mérnöki Kamara vasútépítési és fenntartási, valamint vasúti felépítmény szerkezeti
szakértője. Kilencen vagyunk ilyenek az
országban. A munkám elismeréseként a
GYESEV felkérésére legutóbb Spanyolországban jártam pályás szakértőként. A fiammal
közös ágyazatragasztási témába is egyre mélyebben ássuk bele magunkat. Tehát van
feladat és kihívás bőven.
– Mivel tudsz kikapcsolódni a hobbidból,
amely egyben a hivatásod is?
– Szerencsére megtaláltam azt a „szabadidős tevékenységet”, amely feltölt. A családom, a természet, a családi házam udvarának
alakítása, szépítése, a szőlőm segít abban, hogy
teljes életet éljek. Nagyon elköteleztem magam a vörösborok kóstolása, gyűjtése és előállítása mellett. Azok, akik meg merik kóstolni az általam termelt szőlőből készült vörösbort,
azt mondják, hogy nagyon jó minőségű. Talán
nem véletlen, hiszen a 15-20 év alatt megszerzett, szőlészettel kapcsolatos ismereteimet, a
tapasztalást „gyűjtöm össze” a hordóimban.
– A családról – bár áttételesen igen –, de
valójában még nem beszéltünk. Közeledik a
karácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor együtt
vagytok?
– Természetesen. A nagy találkozások
rendszeresek nálunk. Az idei karácsonyi ünnep nagyon különlegesnek ígérkezik. A fiúnk
december 20-án lesz 30 éves, az édesanyám
december 23-án 90 éves. 26-án ünnepeljük a
65. házassági évfordulójukat. Már alig várom, hogy körbeüljük a karácsonyi, ünnepi
asztalt mindannyian. Nálunk, Tapolcán. NHE

„Adj halat az éhezőnek és aznap megmented a haláltól!”
Az alábbiakban Mozsdényi Barbara sikertörténetének lehetnek részesei. A 25
éves dekoratív, karizmatikus, szerény és
mindig mosolygó konduktor hölgy készséggel válaszolt kérdéseimre.
Mozsdényi Barbara 1987. június 1-jén
született. Alap- és középfokú tanulmányait
is a Batsányi János nevével fémjelzett oktatási intézményekben végezte. Utóbbit angol szakon. Innen indul a történet.
– Mikor kezdett körvonalazódni a konduktori pálya?
– A „Mi szeretnél lenni?” kérdés sokszor
elhangzik az ember középiskolai évei alatt.
16 esztendősen fogalmazódott meg bennem
először. Hatalmas igazságérzettel rendelkezem és mindig bosszantott, hogy az a szociális közeg, amelyben élünk, mozgunk,
mennyire negatívan kezeli a sérült embertársait. Édesanyám említette, hogy Tapolcán már több évtizede dolgozik konduktorként Ujváriné Dancs Gyöngyi, aki szintén a Pető Intézetben végzett. Kellő motiváció után, részt vettünk az intézmény nyílt
napján, ott olyan lelki behatások értek, amelyeket követően eldöntöttem, nekem köztük
a helyem. Érettségiztem, majd következett a
már említett Pető Intézet... utána pedig a
konduktori diploma.
– Mozsdényi Barbara diplomával a
kezében. Irány a Végtelen?
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– Majdnem. Amerika lett az úti cél, hét
hetet töltöttem ebben a fantasztikus országban. Egy 17 éves, kerekesszékhez kötött
fiatal személyi konduktora lettem. Utána
ismét hazajöttem, öt hónapon át munkát kerestem. Közben egy közösségi portálon
leltem rá egy új munkalehetőségre. Meghallgatást követően már szabad is lett a
pálya. 2010 februárjától Angliában dolgozom a Heel & Toe Children's Charity-ben,
amely egy nagyszerű gyermekintézmény.
Hatvan, központi idegrendszeri sérült, dyspraxia- s-, vagyis nem csak tanulási, hanem
koordinációs problémás gyermekkel foglalkozunk.
– Azóta előléptettek, igazi sikertörténet!
– 2011 februárjában vezető konduktor
lettem. Ez annyit jelent, hogy a hatvan gyermek kór- és fejlődési lapjainak az átnézése,
ellenőrzése, valamint az összes magyar és
angol kolléga felügyelése az én feladatom.
A két diplomám mellett (másik az óvodapedagógusi – a szerk.) márciusban végzek a
Makaton-szakkal, amely az Angliában használatos siketnéma jelbeszédek egyike.
– Szülők... van mit köszönni?
– Mindent... már a gimis éveim alatt,
amikor voltak felejthető jegyeim is, ők biztattak, hogy ne legyen megfelelési kényszerem, mert ők így szeretnek. A fővárosi évek
alatt is mindketten rengeteget segítettek, de

főleg Anyu volt az, aki órákon át dolgozott
velem a foglalkozásokhoz szükséges kellékek elkészítésében... és minden egyébben.
Óvtak, féltettek, aggódtak értem... mindezt
nem lehet egy „köszönöm”-mel elintézni!
Nővéremet is megilleti, hogy szóljak róla,
nagyon jó testvér! Végül, de nem utolsósorban sokat köszönhetek a páromnak, aki velem van jóban-rosszban. Négy éve vagyunk
együtt, de 2011 júliusától András is itt lakik
velem. Segít az intézet honlapjával kapcsolatos dolgokban, emellett rengeteg gyermekfotót, valamint videót is készít.
– Szórakozási lehetőség? Van egy fotód,
gitárral a kezedben, Sting aláírással...
– Nem igazán érek rá szórakozni. Heti 45
órában dolgozom. Nekem is van saját háztartásom, nem unatkozom ott sem, mindig
van munka. Ritkán megyünk el egy-egy
pubba, esetleg táncolni... Azt a bizonyos
gitárt Stingtől kaptuk – felajánlotta az
intézetnek. Egy aukción váltunk meg tőle és
kaptunk érte 2000 fontot. Természetesen
szeretem Sting zenéjét, különösen még a
Police-korszakából. Nekem is van honlapom és Facebook profilom is... október
20-án volt egy magyar estünk, ahol hazai
ínyencségeket főztünk. Anyagilag is lehet
bennünket támogatni, a befolyt összeg az
intézet számláját gyarapítja.
– További terveid, hitvallásod?
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– A közelebbre mutató terveim között
szerepel, hogy szeretnék speciális lovas-terapeuta és úszásoktató lenni. A hitvallásom
pedig megegyezik dr. Pető András profeszszoréval, aki egy távol-keleti bölcstől kölcsönözte: „Adj halat az éhezőnek és aznap
megmented a haláltól! Tanítsd meg halászni! Örök életre jóllakott lesz és sem ő, sem
családja nem szenved majd hiányt.”
Dancs István

Halloween – Mozsdényi Barbi két
gyermek társaságában

FIATALOKRÓL-FIATALOKNAK

Álomkiránduláson a 6.c
Egy novemberi szép napon a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény 6. c osztályosai Budapestre kirándultunk.
Az első és egyik legérdekesebb esemény
az Országház megtekintése volt. Elvarázsolt
minket a gyönyörű lépcsőház, a kupolaterem,

kedves és közvetlen volt hozzánk.
Kirándulásunk ezután a Millenáris-parkban
lévő Láthatatlan Kiállításhoz vezetett. Megrázó, de egyben érdekes érzés volt megtapasztalni a vakok életét. Megismerkedtünk a
Braille-írással is. Délután a Margitszigetre
villamosoztunk, és lementünk a híd alá arra a

Fotó: Iskola

Orbán Viktor miniszterelnök a tapolcai gyerekek között
ahol a Szent Koronát a mozdulatlan koronaőrök vigyázták. Aztán a parlamenti ülésterem
felé indultunk, amikor hirtelen megpillantottuk Orbán Viktor miniszterelnököt. Tanáraink
megkérték, hogy álljon közénk egy közös
fotóra. A miniszterelnök úr kézfogással tisztelt meg bennünket, és közben sportról, zenéről és tanulásról kérdezgetett minket. Nagyon

helyre, ahol a Duna két ága összefolyik. Itt
egy palackban vízre bocsátottuk az osztály
névsorát, abban a reményben, hogy valaki
majd megtalálja és elolvassa.
Hazafelé fáradtan, de élményekben gazdagodva utaztunk. Káldi Márk, Varga Ivett,
Márfi Zsófia, Kónya Kíra,
Söjtöri Alexandra, Dobai Gréta (6.c)

Színes programok
a Szent Erzsébet
Óvodában

VI. Regionális
Gitártalálkozó

Óvodánk az év vége felé is több programmal kedveskedett a szülőknek és a
gyerekeknek egyaránt.
„Miért? Hogyan?” előadássorozatunk
vendége Csaba Zsolt, a Magyar Állami Népi
Együttes táncművésze volt, akitől érdekes
előadást hallhattunk „Honnan e tánc bennünk?” címmel. Záró bemutatójával lenyűgözte a közönséget, majd a végén táncba is
csalogatott.
Az adventi készülődés alkalmából egy
pénteki délutánon adventi koszorú készítésre
hívtuk a szülőket, gyerekeket egyaránt.
December 6-án személyesen is ellátogatott hozzánk Miklós püspök, a gyerekek nagy
örömére. Izgatottan várták, dalokkal, versekkel köszöntötték. A gyerekek nagy meglepetésére az óvónők színes bábelőadással kedveskedtek, melyet a lelkes kis közönség tapssal
és vidám kacajjal jutalmazott. Nagy Péterné

Hatodik alkalommal adott otthont a
Járdányi Pál Zeneiskola hangversenyterme gitártalálkozónak.
A 6 korcsoportban bemutatkozó fiatal
zenészek fellépését a zsűri arany-, ezüst- és
bronzfokozattal díjazta. A tapolcai zeneiskola növendékei az alábbi elismerésben
részesültek. A II. korcsoportos
Döme Barnabás arany-, a III.
korcsoportos Füle Márton és a
IV. korcsoportos Stark Bence
pedig bronzfokozatú díjat vehetett át.
A VII. korcsoportban
Mészáros Anna és Tollár
Patrik kapott ezüstfokozatú elismerést.
A szép muzsikát jutalmazó közönségtaps a
megszerzett gitártudásnak
is szólt.
NHE

I. Regionális Ütőhangszeres
Találkozó és Verseny
Messze hangzik a falakon át az ütősök
játéka a VOKE Batsányi János Művelődési Központban december 11-én.
Három korcsoportban mutatkoztak be a
versenyzők. Az első korcsoportosok kora 811 év, a második korcsoporté 11-14 év közötti, a harmadik 14 év feletti. Bizony, játszott ott
lelkesen és ügyesen elég zsenge korú és
termetű emberke is.
Jöttek közelebbről is, távolabbról is:
Mosonmagyaróvár, Csepreg, Sárvár, Veszprém, Zalaegerszeg mellett tapolcai növendékek is bemutatkoztak.
A szakmai találkozás és tapasztalatcsere
mellett az ütőhangszeres muzsika népszerűsítése is céljuk volt a szervezőknek.
Általános tetszést és elismerést kaptak a
fellépők. A bíráló bizottság szakmai véleménye eldönti, kik voltak a legjobbak. Rangos
zsűri figyelte a produkciókat: Papp Balázs
ütőhangszeres művész, a győri Richter János
Zeneművészeti SZKI és a Széchenyi Egye-

tem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet
tanára; Piedl Dániel: ütőhangszeres művész,
az ausztriai badeni színház ütőszólam vezetője.
A zsűri szerint jó színvonalú, összeszedett,
lelkesen játszott műsort hallottunk.
Eredmény: az I-II. korcsoportban 1 arany,
3 ezüst, 5 bronz; a III. korcsoportban 1 arany,
3 ezüst, 3 bronz.
A két aranyfokozatú teljesítmény egyikét
a csepregi duó: Babos András-Babos István
nyerte el. A másikat a III. korcsoport szólójátékosa, a tapolcai versenyző, Halápi
Katinka érte el, felkészítő tanára Tóth Péter.
Bronzfokozatot elért tapolcai tanulók az III. korcsoportban: Almási Zombor, Németh
Álmos, Barcza Gábor – Tóth Péter növendékei; Almás László, Bányár Levente, Benkő
Bíborka, Csizmás Amanda, Fekete Balázs,
Magyar Bence, Major Marcell, Nagy Sándor,
Őri András, Tamás Előd – felkészítő tanáruk:
Szerdahelyi Károly. G. Dr. Takáts Gizella

Költészet és szép magyar beszéd

Fotó: Iskola

Jó versenyzést jövőre is!
A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola –
a költészet és a szép magyar beszéd nemes hagyományainak ápolására az előző évi versenyek folytatásaként – az idén
is a költészet közös ünnepére hívta a főegyházmegye tanulóit, 2012. november
10-én, Szent Márton neve napjához kötődően.
A résztvevők kötelező versként a magyar
nyelvű istenes versek közül választhattak,
illetve az alkalomhoz illő szabadon választott
verset adták elő.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus
Általános Iskolát hat tanuló képviselte a rangos megmérettetésen: Rádi Zita a 3. osztályból, Csongrádi Anna és Kovács Réka a 4.
osztályból, az 5-6. évfolyamot Hederics
Tamás, Cseh Zoltán és Hegedűs Kristóf képviselte. A dicséretes szavalatok közül kiemelkedett Hederics Tamás, aki különdíjban részesült.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját, a gyerekek lelkes részvételét.
Kormányos Ildikó

„Úgy káromkodik, mint egy kocsis” – Vagy mint egy lány?
A budapesti Eötvös Collegium nemrég versenyt hirdetett meg minden tudományterület számára a történelemtől az orientalisztikán át a matematikáig.
Én a magyar nyelvészeti szekció keretében
kis kutatást végeztem a fiatalok trágár szóhasználatáról, mert régóta foglalkoztat az a
kérdés, hogy van-e még különbség a fiúk és
lányok beszédében. Hogy megtudjam kortársaim véleményét, kérdőívet töltettem ki osztályomban, a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban. Osztálytársaim legtöbbje azt írta,
hogy a fiúk durvábban és keményebben beszélnek, míg a lányok finomabban és udvariasabban. Számomra meglepő válaszok
születtek arra a kérdésre, hogy mennyire
képesek kerülni a trágár szavakat: közel kétszerannyi lány válaszolta, hogy szándéka el-

lenére használt már ilyen kifejezéseket, mint
fiú. Holott a fiúk szerint, ha egy lány durván
beszél, az olyan képet ad róla, ami taszító is
lehet számukra.
Ilyen és még ehhez hasonló kérdésekre
kaptam válaszokat a dolgozathoz, amely bejutott a verseny országos döntőjére, s velem
együtt osztálytársam, Osvald Roland dolgozata is. Így december elsején izgatottan elindultunk a verseny helyszínére magyartanárunkkal, Parapatics Andreával a Gellért-hegy
csöndes utcájában magasodó patinás Eötvös
Collegiumba. Itt egy írásbeli és egy szóbeli
forduló várt ránk és az ország többi pontjából,
sőt határon túlról is érkező versenyzőkre.
Mindkettőnk számára nagy élmény volt,
hogy a szóbeli fordulón az új magyar helyesírási szótárt szerző Laczkó Krisztinával, az

Fotó: Parapatics

Gratulálunk a nyertes dolgozatot
íróknak, Tulok Fannynak és Osvald
Rolandnak
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ELTE nyelvészével beszélgethettünk és
hasznos ismereteket tanulhattunk tőle. Már
délben befejeztük a versenyt, de az eredményhirdetésre még várni kellett, így elsétáltunk a Duna-partra és a bölcsészkar épületét
is megnéztük. Délután elérkezett az eredményhirdetés ideje, amikor mindenki feszülten várta, hogy minél jobb helyezéseknél
hallja a nevét. Végül nem kellett csalódnunk:
osztálytársam a III., én pedig a II. helyezésért
járó oklevelet vehettem át, és ezzel meghívást
kaptunk a Collegium januári tehetséggondozó táborába is. Igyekezni fogunk, hogy jövőre
– végzősként már több tudással – az első hely
is a tapolcai gimnáziumé legyen.
Tulok Fanny Fruzsina,
Batsányi János Gimnázium
és Kollégium 11. C
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A TIAC a dobogó harmadik fokán
Megyei I. osztályban szereplő labdarúgó
csapatunk az eddigi legjobb mérleggel zárta osztályában a bajnokság őszi szezonját,
és a harmadik helyről várhatja a tavaszi
folytatást.
Rövid értékelésre kértük Viski Lászlót, a
csapat edzőjét: – Összességében elégedett
vagyok a csapat teljesítményével. Bár nem
játszottunk olyan látványosan, mint az elmúlt
fél évben, viszont eredményesebbek voltunk.
Ez meglátszik a tabellán elfoglalt helyezésünkön is. Feltétlenül a pozitívumok közé
sorolnám a kevés kapott gólt – ez 12, a megyében a legkevesebb –, a csapategységet,

valamint a küzdeni tudást. Játékosaim több
alkalommal vizsgáztak jelesre utóbbiból,
több meccset tudtak ezen erényük miatt hátrányból megfordítani. A negatívumok közé
sorolom a helyzetkihasználás hiányát. Számtalan kidolgozott helyzet maradt kihasználatlanul. Nagyobb koncentrációval, több lőtt góllal közelebb lennénk a listavezető Úrkúthoz.
Jelenlegi hátrányunk velük szemben 9 pont.
A csapat nevében szeretném megköszönni
az egyre nagyobb számban kilátogató szurkolók buzdítását, remélve, hogy a következő
fél évben több góllal tudjuk őket megörvendeztetni – mondta az edző.
Antal Edit

Gyógynövények
Benedekfű
A benedekfű népies elnevezései: áldott bogáncs, keserű bogáncs, áldottfű, áldott bárcs.
Ezt a növényt bencés szerzetesek hozták
hazánkba Itáliából és a kolostorkertekben termesztették. A mediterrán vidékeken vadon élő,
nálunk termesztett, egyéves növény. Íze rendkívül keserű.
A bogáncshoz hasonló, mélyen kacúros, tövises, fogazott, pókhálósan szőrözött, mirigyesragacsos levelekkel. 2,5-3,5 cm hosszú fészekvirágzatát körülveszik a felső levelek. Sárga
csöves virágokból áll. Gallérlevelei barnák, a
külsők rövidek, egyszerűek, a belsők szárnyasan elágazók, tövisesek.
A benedekfű oldalhajtásait és felső 30-40 cm
hosszú virágos, leveles részét használják fel
gyógyászati célokra. Mindenképp árnyékos helyen szárítsuk, mert érzékeny a napfényre és hamar kifakul! Virágzás kezdetén kell begyűjteni.
Hatóanyagai: szeszkviterpén-lakton típusú
keserűanyagok, amilyen a kinicin és az artemiziifolin, továbbá keserű lignán-laktonok, kevés
illóolaj, flavonoidok, nagy mennyiségű ásványi
anyag, különösen kálium- és magnéziumsók.

TAPOLCAI ÉLETRAJZOK
Kaszás Károlyné, Pruska Vilma Mária

Használatos a nyál- és a gyomorsav-elválasztás fokozására, emésztési zavarok és étvágytalanság, valamint máj- és epebetegségek
esetén. A népi gyógyászatban sebgyógyításra is
alkalmazzák. A homeopátia krónikus májbetegségek kezelésére használja.
Teában gyakran keverik citromfűvel. Mindkét alkotóelemből 2-2 teáskanálnyit forrázzunk
le fél liter forrásban lévő vízzel, majd hagyjuk
állni 5 percig és szűrjük le! Napi 2 csésze tea
fogyasztása ajánlott étkezés előtt fél órával.
Jó étvágy- és emésztésjavító hatású, gyomorsav-elválasztást fokozó szer. (Népi gyógyászatban epehajtóként is alkalmazzák.)
Bél- és gyomorfekély esetén fogyasztása
nem ajánlott! Bizonyos esetekben allergiás
reakciók is kialakulhatnak használata esetén.
Érdekességek:
– A benedekfű a likőripar kedvelt nyersanyaga.
– Termése szappangyártásra is alkalmas zsíros
olajat is tartalmaz.
– A XVI. században úgy gondolták, hogy alkalmas a pestis gyógyítására is.
Folyt. köv.
HL

67. rész
Megoldódott a Vega rejtélye?
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nőegyleti elnök
(Gyulakeszi, 1883. április 6. – Budapest, 1946. szeptember 29.)
Édesapja Pruska Ferenc molnár, a tapolcai püspöki malom bérlője. Édesanyja Bertalan Anna. 1908. február 11-én kötött házasságot dr. Kaszás Károly ügyvéddel. E frigyből – 1909. és 1923. között
– öt gyermek született. Élte a vidéki úriasszonyok szokásos életét,
amely természetszerűen mindig a család körül forgott. Gyermekei felnövekedésével az
1930-as évek elejétől nyílott lehetősége arra, hogy a családi és szűkebb baráti körből kilépve
érdeklődjön a közélet ügyei iránt. Palotay Ferencné és dr. Ruff Jenőné elnöksége idején
kezdett járni a Katolikus Nőegylet rendezvényeire, ahol alkalmi szerepeket vállalt. Az
1930-as évek közepétől már a Nőegylet akcióinak elmaradhatatlan közreműködője lett.
1937-től őt választották meg a Katolikus Nőegylet elnökének. Nagy igyekezettel látott munkához és – bár a nehezülő körülmények, a terjedő nyomor és más szervezetek konkurenciája miatt ez egyre nehezebb lett – eredményeivel környezete meg volt elégedve. Teaestek,
bálok szervezése mellett besegített más szervezetek (Szent Margit Leányklub, Karitász,
Stefánia Egylet stb.) jótékonysági akcióiba. 1941-1942-től aztán a háborús viszonyok miatt
végleg ellehetetlenedett az egylet tevékenysége. Innentől a Nőegylet már csak formálisan
működött. Szívpanaszainak súlyosbodása miatt elnöki tisztségéről lemondott. Utódjául a
Katolikus Nőegyletben testvérét, dr. Szőke Andornét választották és bízták meg. Budapesti
gyógykezelésén szívbetegségben hunyt el 63 éves korában. A régi tapolcai köztemetőben
nyugszik.
/Forrás: Kertész Károly Tapolcai életrajzok/

Főzzünk együtt Halász Jánossal!
Töltött rántott ponty póréhagymás tejszínes burgonyával

húsán kívül az összes maradék szervei; végtagok, fej, bőr, belek, belső szervek, egy halomban ringatóznak féltett tavunk felszínén.
A kép teljesen „idilli”, mert a bontáshoz
használt kb. 15 cm hosszú pengéjű kés és a
gumikesztyűk is fokozták a sokkoló hatást.
Kérdezem én, ma, 2012-ben, Tapolcán, a
centrumban, városunk egyik legnevezetesebb
ékszerdobozában: Hogyan?!, Ki?! és Miért?!
Oda rakja le a szemetét, ahol mindenkinek a
legjobban fáj, mert ugye egy megtermett vadkan, még ha darabokban is, nem kis tétel! Ha
a gyors eltüntetés volt a cél, biztos, hogy nem
ezt a módszert választotta volna az elkövető.
Ugye érezzük a helyzet morbidságát, és elgondolkodunk, hogy egy civilizált, szépen
fejlődő városban ilyen eset megtörténhet? Mert
ha csak a közterületeken történő dohányzást
vagy szemetelést vesszük alapul, akkor ez mi?!
Vétség, áthágás, bűncselekmény?! Mindenki
döntse el maga...
Egy tapolcai polgár

Felettünk a csillagok
Egy új tanulmány szerint 200 millió évvel
idősebb a közeli Vega, mint azt eddig hitték
a kutatók. A Vegát már évezredek óta használják a csillagászok összehasonlítási alapként.
A Michigan Egyetem kutatócsapata felfedezte, hogy az említett csillag lassabban forog,
mint azt eddig hitték (12 helyett 17 óra alatt
tesz meg egy fordulatot), így idősebbnek is kell
lennie. A mostanáig feltételezett gyors forgási sebesség eddig sok fejfájást okozott a tudósoknak.
Az új adatok alapján a Vega kora 700-800
millió év közé tehető és 2,15-ször nehezebb a
Napnál. Ez a 25 fényévre – tehát csillagászati léptékkel nézve közeli – csillag eddig is
már sok meglepetést okozott.
– Nemrég jöttünk rá, hogy egy poros törmelék korong, valószínűleg egy naprendszer
maradványa veszi körbe – nyilatkozta John
Monnier docens, a kutatócsapat vezetője. –
Körülbelül hat éve észleltük gyors forgási

Ön – mint költő és zenész – hogy ne tudná, milyen fontos része életünknek a ritmus – írta
megboldogult tanárom.
Nemcsak a költészetnek kelléke a ritmus, hanem mindennapi életünknek, napirendünknek is.
Évtizedek óta ugyanazon időben – korán – kelek. Minden napkezdő feladatra van idő. A
természet átáll pihenésből munkába. Az áldott hidegvíz „észretérít”, felfrissít. El nem
hagyható napkezdő programom után természetes sorrendben következnek a saját ritmust
követő feladatok.
Az esti pihenőre térés idejét megzavarhatják társadalmi feladatok, de ezt minimumra
kell szorítani.
A ritmus az élet szívdobogása.
Dr. G.T.G.

4. rész

Amire nincsen szó...
A karácsonyi készülődés mindenki hangulatára rányomja bélyegét. Ki így, ki úgy készül, főleg az ünnepi étel előteremtése fontos ebben a várakozással teli időszakban.
Nem törődve szabályokkal, etikával, egyesek mit sem törődve ezen rendszerekkel, közterületeink értékével, kényük-kedvük szerint
hágnak át rendeleteket. Ez a normál tapolcai
élet jelenében annyira abszurd, hogy ha nem
a saját szemünkkel látjuk, el sem hisszük.
Pedig a napokban, városunk szívében, az
úgynevezett „kis Velencében” történt az eset.
Szokásosan menhelyünk – mert ki máshoz
is fordulhatna a tehetetlen polgár – bejelentést
kapott, hogy a Tóparton, az alsó-malomnál valami úszik a vízben, de biztos, hogy nem egy
elhullott kutya, mert szét van trancsírozva.
Az állatmenhely munkatársa a helyszínre
érve megrökönyödve állapította meg, hogy a
feldarabolt, módszeresen kizsigerelt állat egy
szerencsétlen vaddisznó volt. Feldolgozható

Szólj, síp, szólj ! . . .

sebességét, a forgási sebesség eredeti becslése körül azonban problémák adódtak, mivel
az a sebesség már abba a kritikus tartományba esett, ami elméletileg szétszakítaná a csillagot. A megfelelő adatok fontosak a távolabbi csillagok tanulmányozásához használt számítógépes modellekhez.
– Eddig egyszerűen nem volt megfelelő
műszerünk ennek a kutatásnak az elvégzéséhez – mondta a tanulmány társszerzője,
Vicente Maestro, a Sydney Egyetem csillagásza, hozzátéve, hogy jelenleg az övék a
csillagról készült legrészletesebb tanulmány.
A Monnier által fejlesztett új műszer, a
Michigan Infravörös Egyesítő (Michigan
Infra-red Combiner) olyan pontosságot biztosít, amivel az eddigi legaprólékosabb
méréseket végezhetik el a Vegáról, ezenkívül
más csillagok még jobb megismerését is elősegítheti.
Huszák László

Talán kicsit furcsának és ismeretlenek látszik
ez a karácsonyi ponty recept, de annál érdekesebb és finomabb. Érdemes kipróbálni!

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg filézett
ponty, 1 db lilahagyma (apróra vágva), 1 db
piros, 1 db sárga kaliforniai paprika (apróra
vágva), 1 evőkanál olívaolaj , 1/16 liter fehér
balzsamecet, 1 teáskanál apróra vágott kakukkfű, 1 teáskanál mustár, só, bors. A panírozáshoz morzsa-tojás-liszt. Olaj a sütéshez.
A póréhagymás burgonyához: 20 dkg
póréhagyma (zöld), 40 dkg áttört-főtt magas
keményítőtartalmú (lisztes) burgonya, 1/8
liter tejszín, 1/8 l tej, só. bors.
Elkészítése: Készítsük elő a halfilét a követ-

kező módon. Tegyük a halfilét bőrös felével
egy deszkára, és szépen vékonyan beirdaljuk
majdnem a bőréig, majd enyhén sózzuk, borsozzuk. Ráhelyezünk egy fóliát és kicsit megklopfoljuk, majd a halat 8 egyenlő darabra vágjuk.
Keverjük össze egy tálba az apróra vágott
hagymát, a kockára vágott paprikákat, és a
kakukkfüvet. Készítsünk mustár, balzsamecet és az olívaolaj felhasználásával egy vinegrét, sózzuk, borsozzuk, és hozzáadjuk az
összekevert zöldségekhez. Az összekevert
zöldségekkel megtöltjük a halak beirdalt felületét, két darabot egymásba fordítjuk, kicsit
összenyomjuk, és a hagyományos módon
liszt-felvert tojás-zsemlemorzsában bepanírozzuk.(amennyiben kicsit bizonytalanok
vagyunk, akkor tűzzük össze hústűvel a panírozás előtt, de nem szükséges!) Bő olajban
aranybarnára sütjük.
Körethez a póréhagymát felszeleteljük és a
hideg vízben átmossuk. Melegítsük fel a tejet
és tejszínt, és főzzük a póréhagymát puhára.
Amikor megfőtt, akkor a turmixgépbe töltjük
az áttört burgonyával, kevés tejszínnel pürésítjük. Amennyiben szükséges, akkor sózzuk,
borsozzuk.
Tálaláskor a burgonyapürét egy tányérra
tesszük, és ráhelyezzük a töltött pontyot.
Ízlésesen mellé tálaljuk a maradék bekevert
tölteléket és a pórés burgonyapürét. Díszítésként tehetünk mellé kakukkfüvet.
Halász János gasztronómus
www.receptbazar.hu

Régi és új szólásmondások
- ábránd: érzelmes, képzelődés, reménykedés – Szemere Pál alkotása
- abszolutizmus: latin-francia szó – monarchikus egyéni kormányforma. Ebből ered
XIV. Lajos francia király híres mondása:
„Az állam én vagyok.”
- ács: ótörök eredetű szó. Régebben álcs
alakban szerepelt. A foglalkozást ismerjük.
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- adamiták: középkori eretnek szekták tagjai: vagyon és asszonyközösséget hirdettek.
Nem viseltek ruhát. Nevük a bibliai
Ádámtól ered.
- afrikaans: Dél-Afrikában a holland és
bennszülött nyelvekből keveredett nyelv.
- akó: régi űrmérték. Kb. 50 liter. Szlovák
eredetű szó.
Dr. Töreky László

SPORT

Mikulás-kupa a legapróbbaknak
December 5-én a Tapolcai Általános Iskola
tagintézményeinek tornatermeiben rendezték a meghívásos gyermek teremlabdarúgó-tornát, a Mikulás-kupát.
A tapolcai óvodákon kívül a környező
településekről: Lesenceistvándról, Szigligetről, Balatonedericsről, Zalahalápról, Nyirádról, Monostorapátiból, Nemesgulácsról
és Badacsonytomajról is érkeztek csapatok.

A három helyszínen 13 csapat mérte össze tudását fociban.
A mérkőzések mindhárom helyen két pályán zajlottak párhuzamosan 1x12 perces játékidővel. Az adott helyszíneken mindenki
játszott mindenkivel.
A torna zárásaként a résztvevők Mikuláscsomagot és emléklapot vehettek át a szervezőktől.
Antal Edit

Arany- és bronzérem
a Szivacskézilabda Mikulás-kupán
A Tapolcai Általános Iskola Batsányi Tagintézmény leány és fiú szivacskézilabdázói
Badacsonytomajon vettek részt a 6. alkalommal rendezett tornán.
Egy nappal a Mikulás megérkezése előtt
kiváló hangulatú, teltházas szivacskézilabda
tornán nagyon jó mérkőzéseket játszottak a

gárdáját győzték le 21:8-ra, majd a házigazda
Tatay iskola fiai felett győzedelmeskedtek
23:10 arányban. A harmadik helyezett lánycsapat tagjai voltak: Antal Dóra, Szennyai
Kinga, Hársfa Dorka, Kulcsár Dorottya,
Gerics Eszter, Mohos Dorka, Holczbauer
Kíra, Németh Kata, Kamondi Csenge.

Bronzérmet szerzett
a tapolcai férfi párbajtőrcsapat!
A december 15-16-án rendezett vívó országos bajnokságon és a december eleji olimpici versenysorozaton ismét bizonyítottak
a balatonos párbajtőrözők.
A Budapesten lebonyolított Magyar Bajnokság második napján a File Mátyás-Rédli AndrásSiklósi Gergely összeállítású SzL-Bau Balaton
Vívóklub párbajtőr-csapat a dobogó harmadik
fokára állhatott. Az elődöntőben a fiúk a későbbi győztes, Budapest Honvéd SE gárdájától
szenvedtek 39:45 arányú vereséget. A bronzmeccsen az MTK volt az ellenfél, ott sima
mérkőzésen sikerült 45: 36 arányú győzelmet
szerezni, ami a harmadik helyet jelentette. A
hölgyek mezőnyében a Felker Adrienn, Siffer
Klaudia, Siklósi Enikő, Szalay Gyöngyi összeállítású alakulat a hetedik helyen zárta a versenyt.
November 30-a és december 2-a között
Szolnokon volt az Olimpici Grand Prix versenysorozat 2. állomása, ahol az SZL-Bau
Balaton Vívóklub párbajtőrözői 1 arany 1
ezüst és három bronzérmet szereztek.
Törpici korosztályban Kauker Dominik

lett aranyérmes, Fazekas Dalma bronzérmes.
Gyermek fiúknál Csere Bence állhatott a
dobogó 3. fokára. Serdülő fiúknál ezüstérmet
szerzett Kalácska Botond, bronzérmes lett
Cziráki Bálint.
Antal Edit

Fotó: Egyesület

A dobogón Kalácska Botond és
Cziráki Bálint

Zumba-őrület Kelly Bullarddal
Zumba fitness Santa Claus Masterclass
néven rendezték meg azt a fergeteges partit, amelyre december 7-én a Hunguest Hotel Pelionban került sor.
A népszerű mozgásforma hazai képviselői
és szerelmesei mellett a program sztárvendége az amerikai Kelly Bullard, nemzetközileg elismert fitnesz edző és zumbaoktató volt.
A zumba népszerűségét mi sem bizonyítja
jobban, mint a zsúfolásig megtelt terem.
Ahogy azt Kiss Beáta aerobikedző, zumbaok-

tató lapunknak elmondta, ez a mozgásforma
rengeteg latin tánc (pl. Salsa, Rumba, Samba,
Flamenco, Tango, Cha-cha, Conga, Quebradita…) és a fitneszelemek keverékéből áll
össze. Egy kardioedzés, ami a szív és vérkeringési rendszert, valamint a tüdőkapacitást
növeli, fejleszti. Itt mindenki mozog, jól érzi
magát, táncol, énekel, egyfajta eufórikus
hangulat uralkodik – buli felsőfokon – mindez egy instruktor vezetésével.
Dancs István

Fotó: Iskola

Tanár és a tanítványok
csapatok, a révfülöpi, a házigazda és a tapolcai szivacsosok a Tatay iskola tornatermében.
Mindkét nemben az I. korcsoportos, illetve
egy-két esetben a II. korcsoportos kézisek
kerültek pályára. Felváltva játszották a fiú és
lány meccseket. A tapolcai kislányok – jobbára teljesen kezdőként (1. osztályosok) – kissé
megilletődve, izgulva mentek a játéktérre,
amit idősebb és tapasztaltabb ellenfeleik
kihasználtak (Tatay-Batsányi 17:0, RévfülöpBatsányi 7:2). A kisfiúk versenyében a tapolcaiak ellenállhatatlanok voltak. Mindkét ellenfelüknél jobbak voltak. Előbb a Révfülöp

A győztes fiúcsapat: Kretz Attila, Almás
László, Nagy Tamás Levente, Kövessi Gergő,
Töreky Csongor, Tóth Tamás, Luczi Botond,
Árkosi Dominik.
Az eredményhirdetésen minden csapatnak
jutott oklevél, a gyerekek nyakába érmek kerültek, no és mindenki Mikulás-csomagot kapott a
kezébe. A szervezők a legjobbakról sem feledkeztek meg, akik különdíjakat vehettek át. A
fiúk mezőnyében két különdíj is a Batsányihoz
került. A torna legjobb játékosa (egyben gólkirálya is: két mérkőzésen 30 gól) Kretz Attila,
legjobb kapusa Nagy Tamás Levente lett. AE

Óvodások a fociprogramban
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több
kisgyerek sportol nemcsak kisiskolás kortól, hanem már az óvodában is. Sőt,
szervezett keretek között!
Csáki László Levente szakmai vezető adott
tájékoztatást a programról.
– Hármas megállapodás született az óvodák, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a
TIAC között. A megállapodás tárgya a nevelési-közoktatási intézmények pedagógiai
programjához igazodva, a kisgyermekek
egészséges életmódra nevelésének, testi-lelki
fejlődésének és a mindennapos testedzési
programjának elősegítése. A tevékenységi
rendszerben bevont fiúk és lányok foglalkoztatását az MLSZ szakmai követelményei
figyelembe vételével felkészült szakemberek
(testnevelők, labdarúgóedzők, óvodapedagógusok) végzik. Az MLSZ az OTP-MOL
Bozsik-program célkitűzéseivel összhangban, az intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési programban folytatott tevékenységgel
hozzájárul az egészséges, aktív életmódranevelés társadalmi céljainak, óvodai és
iskolai keretekben történő megvalósításához.

Tevékenységével népszerűsíti a labdarúgást,
elősegíti a sportág alapismereteinek elsajátítását, a labdarúgó utánpótlás-bázis szélesítését, a kiválasztást és a tehetséggondozást. Segítséget nyújt a nevelési-közoktatási intézményeken belüli rendszeres foglalkoztatás megszervezéséhez, továbbá az intézmények és
diáksport-egyesületek csapatai közötti mérkőzések lebonyolításához. Nyilván az egyesület és MLSZ közös céljain túl vállalja az
intézmény/DSE által az egyesülethez illetve
klubhoz irányított tehetséges labdarúgó gyerekek regisztrálását, képzését, versenyeztetését. Megfelelő, szakszerű tárgyi feltételeket
biztosít az utánpótlás korcsoportban sportoló
gyerekek részére. Az utánpótlás-nevelés keretében biztosítja a regisztrált gyerekek szakszerű foglalkoztatását és a szakmai követelményeknek, valamint az életkori sajátosságoknak megfelelő edzésszámmal való felkészítését, versenyeztetését az adott évadban.
Az egyesület, illetve a klub utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik intézmény/DSE szakembereivel a
tehetségek kiválasztása érdekében
AE

Fotó: Dancs

Az amerikai szőkeség, Kelly Bullard a zumba magasiskolájából adott ízelítőt
a mozgásforma hazai követőinek

Rövid sporthírek, eredmények
SAKK:
A nemzeti csapatbajnokság záró fordulójában is győzött a Tapolca Rockwool VSE
NB II-es sakkcsapata. Haladás VSE-Tapolca
Rockwool VSE 3:9. Ezzel a szép győzelemmel a tapolcaiak az első helyen fejezték
be az őszi fordulókat.
A Zala megyei bajnokságban sakkozó Tapolca VSE-Kölcsey Nyomda együttese
7,5:0,5 arányú diadalt aratott a tavaly még
NB II-es Zalakaros otthonában.

KÉZILABDA:
Az utolsó bajnoki fordulókat bonyolították le
az NB II-es kézilabda-bajnokságban is. Női
felnőtt csapatunk Sárváron szenvedett vere-
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séget 25:19-re. A felnőtt férfiak a Tarján SE
vendégeként maradtak alul 38:31 arányban, a
junior fiúk pedig 39:18 arányban. A junior
lányok Sárváron győztek 30:19-re.

LABDARÚGÁS:
17. alkalommal rendezték meg a megyei labdarúgó-játékvezetők teremlabdarúgó-tornáját. Az idei rendező a tapolcai körzet volt. A
mérkőzéseket a Batsányi tagintézmény tornatermében bonyolították le. A hatcsapatos
torna győztese a veszprémi sípmesterek gárdája lett. A tapolcaiak az 5. helyen végeztek.
Különdíjat kapott Földi Kornél, mint a torna
legjobb kapusa.
Antal Edit
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Télapó itt volt...

A solymászat
ősi örökségünk része
– A solymászat, ez az ősi vadászati
forma magyarságunk gyökereiből származó szellemi kulturális örökségünk
része – mondta köszöntő beszédében
Turcsányi Zoltán, az 1939-ben alakult
Magyar Solymász Egyesület elnöke
november 28-án a Városi Moziban.
A Nemzetközi Solymásztalálkozó tapolcai rendezvényén a magyar-arab solymászkapcsolatok ápolása mellett szakmai
előadásokat is tartottak.
A magyar és arab kulturális örökségnek
is szerves része a solymászat. A szervezők
hagyományt szeretnének teremteni a mostani találkozóval, hogy a XXI. században
ezen a téren is továbbápoljuk a közel 1400
éves magyar-arab kapcsolatokat.
Magyarországon kétszáz-kétszázötven

solymász működik. Vadászati céllal, engedéllyel héját, vándorsólymot és szirti
sast tartanak a szakemberek.
NHE

Fotó: Napló

Turcsányi Zoltán (balra) egy vándorsólymot és Billege Balázs titkár
egy héját tart a kezében

Mézes-mázos és tűzvarázs
Fotó: N. Horváth

A Sajcz-fiúk szüleik társaságában figyelik a Fő téren történteket
A gyerekek nagy örömére december 6-án de a havazásnak is nagyon örültek.
Tapolca Fő terére is megérkezett a MiEz az est valóban a gyerekeké volt a
kulás.
város szívében. A szabadtéri játékok birMiközben a fehérszakállú „ajándékho- tokbavétele mellett arra is volt lehetőség,
zó” elmesélte az ideérkezése kalandos tör- hogy együtt énekeljenek a Mikulással, ilténetét, hatalmas pelyhekben esni kezdett a letve megtekintsék és etessék az állatsimohó. Így a gyerekek nemcsak azt figyelték gatóban lévő kisállatokat.
szájtátva, amit mesél a messziről érkezett,
N. Horváth Erzsébet

Tapolca belvárosában – a közelgő ünnepeknek is köszönhetően – a Péntek esti
Frászt varázs váltotta föl. A rendezvénysorozat záró programjaira december 14-én került sor. Közülük is kiemelkedett a hagyományteremtő szándékkal
megrendezett „Mézes-mázos” kiállítás
és verseny a City Galériában.
A Fő téren zajló eseményeken résztvevőket Ásványi Eszter műsorvezető köszön-

tötte. A tartalmas műsorok fellépői voltak:
Rézangyalok, Sissi Fashion, Fashion Divat, a Belly Flame Tánccsoport karácsonyi
mix, Vigona – Black Star Divat, Sajcz
Gábor – Harmonika varázs című blokkjával, Tapolcai Musical Színpad egy élő
„Karácsonyi képeslap”-pal kedveskedett a
nagyérdeműnek, Kovács Melinda mesekuckója is szeretettel várta az aprónépet.
Az est szó szerinti fénypontja, amely meleg pillanatokat is szerzett a jelenlévőknek, a
csillagszóró-tűzshow volt. Fantasztikus és
látványos bemutatóval kedveskedtek a közönségnek a fellépő „tűzvarázslók”.
DI

Fotó: Dancs

Észrevettük - szóvátesszük...
Illés Zoltán tapolcai olvasónk az Arany
János u. 22. számú épület állapotáról és
további sorsáról szeretett volna részleteket
megtudni. Lapunk megkereste Hársfalvi
Józsefet, a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda vezetőjét, aki az alábbi választ adta:
– Az épületet mai megjelenési formájában
a Szent György-hegy Termelőszövetkezet
építtette meg, itt volt a központi irodájuk. A
TSZ. kiköltözése után egy műanyag alkatré-

szekből különböző termékeket összeszerelő
vállalkozás végzett itt gazdasági tevékenységet. Az üzem elköltözése után egy ingatlanfejlesztéssel foglalkozó gazdasági társaság a szomszédos területek bevonásával
lakópark építését tervezte. Ehhez a vázlattervek el is készültek, de a projekt az ingatlan
tulajdonjogának megszerzéséig és az építési
engedélyezésig már nem jutott el. Az ingatlan tulajdonosa 2007-től egy tapolcai székhelyű gazdasági társaság. A tulajdonos eddig
semmilyen építési engedélyezésre vonatkozó
kérelemmel nem fordult az építési hatósághoz. Reméljük, a hatóság nem kényszerül az
ingatlan megóvása érdekében eljárást indítani.
Dancs István

Boronyákné Papp Margit, az Ambrózia Mézlovagrend lovagja, bioméhész, a zsűri egyik tagja adja át a
díjat Piller Zsombornak

A Tapolca VSE
Természetjáró Szakosztály
januári túraterve
5-én Szigliget-Szent György-hegy-Tapolca
12-én Lesenceistvánd-Uzsa-uzsaszentléleki pálos monostorrom-Sarvaly-Sümeg
19-én Veszprém Megyei Természetbarát
Szövetség közgyűlése, Veszprém
26-án Vonyarcvashegy-Vas-hegy-Gyenesdiás-Keszthely
Für Ágnes
Változások:
www.sites.google.com/site/tapterm/

Segítségnyújtás – felsőfokon

Fotó: Dancs
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Negyven önkéntes segített a tapolcai Vöröskereszt szervezetének az
országos adománygyűjtő akcióban.
Mint Heiligermann Gábortól, a szervezet területi vezetőjétől megtudtuk, 3 nap alatt 900 kilogramm tartós élelmiszert gyűjtöttek össze,
amelyet még karácsony előtt kiosztanak a rászorulóknak.
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Fotó: Dancs

A következő lapzárta időpontja: 2013. január 22.

Új Tapolcai Újság
Tapolca város lapja
Felelős szerkesztő: N. Horváth Erzsébet
Szerkesztőség: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
Telefon/fax: 06-87/510-044
E-mail: ujtapolcaiujsag@kolcseynyomda.hu
Internet: tapolca.hu/tujsag
Szerkesztőségi fogadóóra: kedd 10-12
Kiadja a Tapolcai Kommunikációs, Kulturális
és Média Kft.
Felelős kiadó:
N. Horváth Erzsébet ügyvezető igazgató
A megjelent írások és levelek mindenkor a
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